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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 203/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalitza-
ció 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a 
l’exercici del 2018
256-00003/13
Adopció 9

Resolució 204/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018
256-00004/13
Adopció 9

Resolució 205/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe de fiscalització 
11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13
Adopció 10

Resolució 207/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assignació dels recursos de 
reforç als centres educatius segons la complexitat
250-00224/13
Adopció 10

Resolució 208/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la formació professional
250-00248/13
Adopció 11

Resolució 209/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el foment de la formació pro-
fessional dual
250-00274/13
Adopció 11

Resolució 210/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls i  la millora del siste-
ma de formació professional
250-00314/13
Adopció 12

Resolució 211/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció del nou Insti-
tut de Cervelló
250-00258/13
Adopció 14

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 sobre la  transparència i la segmentació de la pu-
blicitat política
295-00051/13
Coneixement de la proposta 15
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d’experts per  a  garantir els 
drets fonamentals en situacions d’emergència
300-00104/13
Retirada 16

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13
Nomenament d’un relator 17

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets Humans
202-00014/13
Debat de totalitat 17
Rebuig de l’esmena a la totalitat presentada pel GP VOX 17
Termini per a proposar compareixences 17

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia a Sant Pere de 
Ribes
250-00409/13
Esmenes presentades 18

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 18

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 18

Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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 19

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 19

Proposta de resolució sobre la manipulació històrica de la Guerra de Successió
250-00430/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

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 30/2021, sobre les eleccions per a de-
terminar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya
256-00015/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 20

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

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre l’impacte de la Covid-19 
a les residències
251-00002/13
Presentació: GP PSC-Units, GP ERC, GP JxCat 20
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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 22

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d’Esquadra
302-00085/13
Esmenes presentades 22

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior
302-00086/13
Esmenes presentades 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de  la  competència 
de la seguretat pública
302-00087/13
Esmenes presentades 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes nocius de les ma-
crogranges
302-00088/13
Esmenes presentades 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets cultu-
rals
302-00089/13
Esmenes presentades 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans de recuperació eco-
nòmica i els fons europeus
302-00090/13
Esmenes presentades 32

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de  l’Administració 
pública
302-00091/13
Esmenes presentades 34

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Me-
diterrani
302-00092/13
Esmenes presentades 38

Moció subsegüent a la 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
302-00093/13
Esmenes presentades 39

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament
395-00312/13
Acord 41

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’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre l’Enquesta de percepció de la possible celebració dels 
Jocs Olímpics d’Hivern a Catalunya l’any 2030 i les implicacions en transparència i 
garantia de la consulta
354-00089/13
Sol·licitud i tramitació 41

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les presumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consorci Sanitari In-
tegral del període 2014-2021
354-00090/13
Sol·licitud i tramitació 42
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre el projecte dels Jocs Olímpics d’Hivern
354-00091/13
Sol·licitud i tramitació 42

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030
354-00092/13
Sol·licitud i tramitació 42

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions Obreres de 
Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitza-
tives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00685/13
Sol·licitud 42

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00686/13
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Confederació amb re-
lació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de 
l’atenció sociosanitària
352-00687/13
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00688/13
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora de Famili-
ars de Residències 5+1 amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00689/13
Sol·licitud 43

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Santangelo, en  representació de la 
Candidatura Autònoma de Treballadores i  Treballadors de l’Administració de Ca-
talunya - Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersindical 
Alternativa de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen me-
sures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00690/13
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència de Josep Farrés Quesada, exgerent de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00691/13
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela Fernández, gerent de l’Institut Mu-
nicipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00692/13
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Solanes Salse, directora de Serveis 
d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00693/13
Sol·licitud 44

Proposta d’audiència en ponència de Julio Martínez Alcalde, expresident de la Fe-
deració de Centres Especials de Treball de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00694/13
Sol·licitud 45
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Proposta d’audiència en ponència d’Enriqueta Duran, secretària de Polítiques Soci-
als de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00695/13
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Botella Garcia, president de la Unió de 
Petites i Mitjanes Residències, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00696/13
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president de  l’Associació Ca-
talana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció a la Dependència Gerontològi-
ca, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en 
l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00697/13
Sol·licitud 45

Proposta d’audiència en ponència d’Albert Quiles Martínez, director gerent d’Amics 
de la Gent Gran, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures or-
ganitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00698/13
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Josep Carné Teixidó, president de la Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00699/13
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Carles Campuzano i Canadés, director de la 
Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Cata-
lunya, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00700/13
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sisó, president de la Societat Catalana 
de Medicina Familiar i Comunitària, amb relació al Projecte de llei pel qual s’esta-
bleixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00701/13
Sol·licitud 46

Proposta d’audiència en ponència de Marco Inzitari, president de la Societat Cata-
lana de Geriatria i Gerontologia, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00702/13
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Cadenas Prados, regidora de l’Ajuntament 
de Martorell, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organit-
zatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00703/13
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Domènech Prat, en representa-
ció dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb relació al 
Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00704/13
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió de Teia Fàbrega Pairó, en  representació de la 
direcció del Consorci d’Acció Social de  la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00705/13
Sol·licitud 47

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Vilà Mancebo, vicepresident del Patronat 
de Granés Fundació, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00706/13
Sol·licitud 48
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Proposta d’audiència en comissió de la directora general de  Planificació en Salut 
amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àm-
bit de l’atenció sociosanitària
352-00707/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Roca, director del Consorci Hospitalari 
de Vic, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00708/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Vázquez, cap de Servei de  l’Hospital del 
Mar, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00709/13
Sol·licitud 48

Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Santaeugènia, director del Pla di-
rector sociosanitari, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00710/13
Sol·licitud 49

Proposta d’audiència en comissió de Francina Alsina Canudas, presidenta de la Tau-
la d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00711/13
Sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de l’exdirector del Gabinet de  la Presidència del Go-
vern espanyol davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els 
contactes que va tenir amb representants catalans amb relació als Fons Pròxima 
Generació de la Unió Europea
356-00428/13
Sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de David Madí i Cendrós, ex alt càrrec de la Genera-
litat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els contactes 
que va tenir amb representants catalans amb relació als Fons Pròxima Generació 
de la Unió Europea
356-00429/13
Sol·licitud 49

Sol·licitud de compareixença de Carlos Constante Beitia, director general del Con-
sorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre les pre-
sumptes irregularitats en la gestió econòmica del Consorci del període 2014-2021
356-00461/13
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de 
malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig de capital per part del 
Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00462/13
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de 
fons públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet
356-00463/13
Sol·licitud 50

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de 
fons públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Es-
portiu de l’Hospitalet
356-00464/13
Sol·licitud 50
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Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant la Comissió d’Afers Ins-
titucionals perquè informi sobre la investigació dels delictes de malversació de fons 
públics, falsedat documental i  blanqueig de capital per part del Consell Esportiu 
de l’Hospitalet
356-00465/13
Sol·licitud 51

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista 
del Parlament de Catalunya
501-00004/12
Acord 51

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic o tècnica 
de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de 
Catalunya, obert a  mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions 
públiques catalanes
500-00002/13
Acord 52

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de tre-
ball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament de  Comunicació del Parlament 
de Catalunya
500-00005/13
Acord 53

Cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Cessament 54
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 203/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci Museu Nacional d’Art 
de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018
256-00003/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 20.01.2022, DSPC-C 174

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 20 de gener 
de 2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Consorci 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-
00003/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el 

Consorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 3/2021, sobre el Con-
sorci Museu Nacional d’Art de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 204/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a 
l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de Catalunya, SL, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00004/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 20.01.2022, DSPC-C 174

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 20 de gener 
de 2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits de 
Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00004/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Cir-

cuits de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 4/2021, sobre Circuits 
de Catalunya, SL, corresponent a l’exercici del 2018.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió,  

Jordi Riba Colom
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Resolució 205/XIV del Parlament de Catalunya, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports Públics de Catalunya, 
corresponent a l’exercici del 2018
256-00005/13

ADOPCIÓ

Comissió de la Sindicatura de Comptes, sessió 5, 20.01.2022, DSPC-C 174

La Comissió de la Sindicatura de Comptes, en la sessió tinguda el 20 de gener 
de 2022, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 
subsegüents a la presentació de l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aeroports 
Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018 (tram. 256-00005/13).

Finalment, d’acord amb l’article 186 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre 

Aeroports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions de la 

Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 11/2021, sobre Aero-
ports Públics de Catalunya, corresponent a l’exercici del 2018.

Palau del Parlament, 20 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Josep Rius i Alcaraz; el president de la Comissió, 

Jordi Riba Colom

Resolució 207/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assignació 
dels recursos de reforç als centres educatius segons la complexitat
250-00224/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 24.01.2022, DSPC-C 181

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 24 de gener de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre una moratòria per a la nova cataloga-
ció dels centres educatius segons la complexitat (tram. 250-00224/13), presentada 
pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 15656).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el manteniment dels recursos de reforç per la complexitat i que els 

centres als quals s’hagi canviat la catalogació rebin una compensació.
b) Garantir que els criteris de caràcter transparent, avaluables i actuals per a ca-

talogar els centres educatius segons la complexitat que ha de continuar establint el 
Consell Superior d’Avaluació compten amb el suport de la comunitat educativa.

c) Revisar els criteris d’assignació de recursos als centres educatius en funció de 
la situació socioeconòmica de les famílies.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira
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Resolució 208/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la formació 
professional
250-00248/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 24.01.2022, DSPC-C 181

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 24 de gener de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la formació professional (tram. 250-
00248/13), presentada pel Jordi Jordan Farnós, juntament amb dos altres diputats 
del Grup Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
(reg. 19020) i pel Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 19027).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incrementar les places públiques de formació professional inicial, tant pre-

sencial com a distància, per a donar resposta a l’increment de la demanda provoca-
da, especialment, per l’increment demogràfic, en compliment de l’article 109 de la 
Llei orgànica 3/2020, del 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 
2/2006, del 3 de maig, d’educació.

b) Continuar les tasques que desenvolupa i impulsa el grup tècnic de prospecció 
de necessitats formatives, en el marc de l’Agència Pública de Formació i Qualifica-
ció Professionals de Catalunya, i abordar la definició i la concreció dels criteris per 
a la planificació de la formació professional.

c) Desplegar la figura de l’orientador acadèmic i professional per a aturar l’aban-
donament escolar prematur, i augmentar les places i els recursos necessaris.

d) Continuar el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i 
qualificació professionals, per a publicar i fer efectiu el mapa dels centres de forma-
ció professional integrada.

e) Preveure la reserva de crèdit necessària en els pressupostos de la Generalitat 
per a garantir el desplegament de la formació professional inicial pública, amb l’in-
crement de plantilles, recursos i centres, inclosa la construcció de nous equipaments.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira

Resolució 209/XIV del Parlament de Catalunya, sobre el foment 
de la formació professional dual
250-00274/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 24.01.2022, DSPC-C 181

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 24 de gener de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de la formació professional 
dual (tram. 250-00274/13), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana i el Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya (reg. 19023) i pel Grup Parlamentari de VOX en 
Cataluña (reg. 19028).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dur a terme, en el termini de sis mesos, en el marc de les tasques del grup tèc-

nic de prospecció de necessitats formatives, una anàlisi de les necessitats de perfils 
professionals indispensables segons els programes que es preveu d’impulsar a partir 
dels projectes aprovats en el programa europeu Pròxima Generació.

b) Potenciar l’aprenentatge empíric per mitjà de la metodologia de la simulació 
d’empreses amb finalitats educatives (SEFED), proves pilot i itineraris de forma-
ció professional dual.

c) Ajudar les microempreses i les petites i mitjanes empreses a participar en la 
formació professional dual, ja que constitueixen una part molt important de l’econo-
mia catalana i són les que tenen més dificultats per a accedir-hi per manca de recur-
sos econòmics i disponibilitat temporal.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira

Resolució 210/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls 
i la millora del sistema de formació professional
250-00314/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 24.01.2022, DSPC-C 181

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 24 de gener de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls i la millora del sistema de for-
mació professional (tram. 250-00314/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 21708).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius a tot Catalunya i elaborar 

un mapa de necessitats formatives al territori, amb la prospecció prèvia del mercat 
i la consulta dels consells territorials de formació professional, dels municipis i dels 
agents econòmics i socials, tenint en compte la perspectiva de gènere i la orientació 
que s’adopta als instituts i altres centres formatius, i fer una planificació correcta per 
al curs 2022-2023.

b) Modernitzar i donar un nou impuls a la formació professional, amb la renova-
ció de l’oferta i el model català i el desplegament de la Llei 10/2015, del 19 de juny, 
de formació i qualificació professionals, garantint el consens en el marc de la Co-
missió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals i amb el món 
local. Concretar aquest impuls en el desenvolupament de l’Estratègia catalana de 
formació i qualificació professionals (2020-2030) i en el IV Pla general del Sistema 
FPCAT (2021-2023), acompanyat dels recursos econòmics i humans necessaris, que 
cal presentar abans de l’inici del curs 2022-2023.

c) Promoure i consolidar un sistema únic integrat de formació professional al 
llarg de la vida, que acompanyi les persones des de l’educació obligatòria fins al fi-
nal de la vida laboral, superant els dos sistemes independents existents i promovent 
les carreres professionals de les persones mitjançant acreditacions, certificacions i 
titulacions, en un concepte modular de la formació professional.
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d) Incrementar l’oferta pública de cicles formatius amb, com a mínim, 38.000 pla-
ces noves, especialment de grau mitjà, i garantir plaça als alumnes que la sol·licitin 
arreu del territori, en la família professional sol·licitada, sempre que hi hagi necessi-
tats sectorials, i preveure l’increment de professionals i equipaments necessaris per 
tot el territori.

e) Destinar els recursos necessaris per a reforçar el suport als docents i als pro-
fessionals del sistema educatiu, als quals cal oferir la formació permanent més ade-
quada, i establir plans i programes de formació permanent del professorat com a 
element fonamental de la qualitat del sistema de formació professional i abaixar les 
ràtios per a millorar la qualitat de l’atenció formativa als alumnes de cicles forma-
tius, tant presencials com a distància. Aquesta formació s’ha de fer extensiva als tu-
tors formadors d’empreses, en cooperació amb les organitzacions del sector.

f) Incrementar la inversió en el manteniment dels centres educatius que ofereixen 
cicles formatius, especialment en materials, maquinària tecnicocientífica i equipa-
ments diversos, i adaptar les aules, els tallers i els laboratoris dels centres que im-
parteixen formació professional.

g) Continuar lluitant contra l’abandonament escolar prematur i plantejar l’elabo-
ració d’un pla per a combatre’l, especialment en els cicles formatius de grau mitjà, 
per a reduir-ne de manera prioritària els índexs. Amb aquest objectiu, cal impulsar 
un pla i mesures innovadores de suport a la continuïtat educativa dels col·lectius en 
risc, tot fomentant la flexibilitat entre etapes i habilitant itineraris i trajectòries que 
es converteixin en segones o noves oportunitats per als alumnes.

h) Promoure la regulació i la posada en marxa dels centres de formació profes-
sional integrada, amb el desplegament del decret corresponent i elaborar el mapa de 
centres de formació professional integrada, per territori, sectors i famílies.

i) Incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la col·laboració de cen-
tres formatius, empreses, petites i mitjanes empreses, microempreses, associacions 
empresarials, cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fo-
namental per a una formació professional dual d’excel·lència.

j) Aplicar el model català d’avaluació i acreditació de competències professionals 
per tal de millorar i reforçar el procediment d’acreditació de les competències pro-
fessionals adquirides per l’experiència laboral i les vies no formals de formació, com 
a model per a millorar la qualificació professional de les persones. Obrir un procedi-
ment permanent de reconeixement de les competències professionals adquirides per 
les persones als llarg de la vida, sigui quin sigui l’àmbit professional en què hagin 
mantingut llur experiència professional.

k) Establir la base de la relació entre els cicles formatius de grau superior de 
formació professional i la universitat, ambdues constitutives de l’educació superior.

l) Continuar promovent la connexió entre la formació professional, la universitat 
i les empreses innovadores perquè hi hagi una transferència efectiva de coneixe-
ments tecnològics cap a la realitat empresarial, satisfent les necessitats existents a la 
societat i creant noves oportunitat laborals, i adequar les bases científiques i tecno-
lògiques dels currículums de formació professional.

m) Potenciar l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament en 
el disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors.

n) Millorar el servei d’informació i orientació al llarg de la vida posant la persona 
en el centre del sistema de formació i qualificacions professionals, amb la promoció 
de punts d’informació autoritzats o acreditats de manera equilibrada des del punt de 
vista territorial i sectorial, en col·laboració amb els departaments corresponents.

o) Reforçar i promoure els estudis de ciències, tecnologia, enginyeria i matemà-
tiques (STEM), especialment entre les noies, amb accions positives per a superar 
l’ampli biaix de gènere existent en aquests àmbits acadèmics.

p) Promoure projectes de formació i innovació entre centres educatius catalans i 
estrangers de formació professional, les dobles titulacions i les aliances per a fer es-
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tades formatives en altres països, amb la incorporació progressiva de l’aprenentatge 
de llengües estrangeres en la formació professional.

q) Establir un sistema de beques integral i equitatiu que tingui en compte les ne-
cessitats i les despeses de l’estudiant de formació professional, amb l’aportació de 
fons propis de la Generalitat que complementin i facin augmentar els fons de la con-
vocatòria estatal del Ministeri d’Educació i Formació Professional, que aviat serà 
traspassada a Catalunya.

r) Fomentar i becar la mobilitat dels estudiants de cicles formatius de grau mitjà 
per tal de facilitar-los el desplaçament als centres educatius i formatius o als polí-
gons industrials de difícil accés.

s) Promocionar projectes per la conversió d’aules de formació professional en es-
pais de tecnologia aplicada, i també la creació de xarxes d’excel·lència de centres de 
formació professional per sectors, que han de promoure la innovació permanent de la 
resta de centres de formació professional.

t) Fomentar la creació de pols tecnològics i clústers d’innovació en col·laboració 
amb centres de formació professional, empreses i altres departaments de la Gene-
ralitat.

u) Aplicar el model català d’avaluació del Sistema FPCAT, que defineix els ob-
jectius de l’avaluació i la qualitat de sistema de formació professional, i regular 
l’obligatorietat de publicar un informe biennal de l’estat de la formació professional.

v) Incorporar al sistema d’inspecció la valoració de la qualitat formativa de les 
estades a les empreses, exigides en el marc curricular dels cicles formatius, tant pel 
que fa al contingut de les pràctiques com a la capacitat didàctica dels tutors forma-
dors.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira

Resolució 211/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
del nou Institut de Cervelló
250-00258/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Educació, sessió 11, 24.01.2022, DSPC-C 181

La Comissió d’Educació, en la sessió tinguda el dia 24 de gener de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cerve-
lló (tram. 250-00258/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 19021).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Acceptar la cessió anticipada dels terrenys que l’Ajuntament de Cervelló (Baix 

Llobregat) posarà a disposició de la Generalitat en el moment que s’hagi inscrit en 
el Registre de la Propietat, amb l’agregació de terrenys que l’Ajuntament ja té en 
propietat.

b) Iniciar de manera immediata el procés per a la licitació del projecte executiu i 
la direcció d’obres, i valorar per al projecte les aportacions de la comunitat educati-
va, la direcció del centre, l’associació de famílies d’alumnes i el mateix Ajuntament 
de Cervelló, i tenir en compte l’entorn natural del municipi per aconseguir un equi-
pament completament sostenible.
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c) Destinar les partides necessàries en els pròxims pressupostos de la Generali-
tat, un cop es disposi de la cessió anticipada del solar, per tal que el projecte del nou 
Institut de Cervelló es dugui a terme al més aviat possible.

d) Donar prioritat absoluta al projecte del nou Institut de Cervelló, ja que és 
l’únic centre educatiu del Baix Llobregat instal·lat completament en mòduls, des de 
ja fa tretze anys.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2022
El secretari de la Comissió, Jordi Albert i Caballero; la presidenta de la Comissió, 

Marta Moreta Rovira

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 sobre 
la transparència i la segmentació de la publicitat política
295-00051/13

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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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre la dissolució del comitè d’experts 
per a garantir els drets fonamentals en situacions d’emergència
300-00104/13

RETIRADA

Retirada pel G Mixt (reg. 32219).
Coneixement: Mesa del Parlament, 08.02.2022.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de la ciència de Catalunya
200-00002/13

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya (tram. 200-00002/13) s’ha reunit el dia 7 de febrer de 2022 i, d’acord 
amb el que disposa l’article 120.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator 
el diputat Ramon Tremosa Balcells.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Pau Morales i Romero, GP ERC; Ramon 

Tremosa Balcells, GP JxCat; Manuel Jesús Acosta Elías, GP VOX; Dani Cornellà 
Detrell, GP CUP-NCG; Lucas Silvano Ferro Solé, GP ECP; Ignacio Martín Blanco, 
GP Cs; Alejandro Fernández Álvarez; G Mixt, diputats

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació del Centre Català d’Empresa i Drets 
Humans
202-00014/13

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 24, tinguda el 09.02.2022, DSPC-P 46.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP VOX

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 24, tinguda el 09.02.2022, DSPC-P 46.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 14.02.2022 al 18.02.2022).
Finiment del termini: 21.02.2022; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el concert de places de centre de dia 
a Sant Pere de Ribes
250-00409/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31299; 31392 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDS, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 31299)

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

1. Concertar places públiques al Centre de dia Els 5 Pins a Les Roquetes (Sant 
Pere de Ribes) si el mapa de necessitats territorials i la disponibilitat pressupostària 
ho permet.

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 31392)

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

4. Encarregar, en l’exercici 2022, l’estudi d’un projecte pilot de centre de dia 
amb llar d’infants a Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) amb la participació tècnica 
municipal, de la comunitat del municipi (entitats veïnals, socials, culturals...) i la 
comunitat educativa.

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 JxCat; GP VOX; GP ERC (reg. 31612; 31657; 31973).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 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 JxCat; GP ERC (reg. 31613; 31974).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la recuperació de la caserna de Talarn
250-00427/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX; GP ERC (reg. 31614; 31658; 31975).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 10:30 h.

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 JxCat; GP ERC (reg. 31615; 31976).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 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 JxCat; GP ERC (reg. 31616; 31977).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 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 JxCat; GP ERC (reg. 31617; 31978).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 10:30 h.
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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 30/2021, 
sobre les eleccions per a determinar la representativitat 
de les organitzacions professionals agràries a Catalunya
256-00015/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 31622).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.02.2022 al 21.02.2022).
Finiment del termini: 22.02.2022; 10:30 h.

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

Proposta de resolució de creació d’un grup de treball sobre l’impacte 
de la Covid-19 a les residències
251-00002/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP ERC, GP JXCAT

Reg. 19076; 20285; 29422 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Drets Socials, 

08.02.2022

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 55 del 

Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió de Drets Socials, 
del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball d’anàlisi de l’impacte de la Covid-19 a les residències a Cata-

lunya.

Objecte
La Covid-19, a data d’avui, ha causat la mort de 23.694 persones a Catalunya 

segons dades del Departament de Salut. Un 27,3% d’aquestes morts corresponen a 
persones amb més de 90 anys, un 40,9% a persones amb edats entre 80 i 89, i un 
19,3% a persones amb edats entre 70 i 79 anys. D’aquestes franges d’edat, a les resi-
dències de Catalunya han causat èxitus 4.598 residents.

En relació amb la situació actual, cal esmentar que, segons dades que va fer pú-
bliques el Departament de Salut el proppassat 8 de setembre, un total de 42 centres 
residencials de serveis socials tenen algun cas actiu de Covid-19 entre les persones 
residents, 33 d’ells centres de gent gran.

A més, a data 8 de setembre hi havia 114 persones residents positius en Covid-19 
i 15 defuncions durant la setmana de 29 d’agost al 4 de setembre. Pel que fa als pro-
fessionals dels centres residencials, 126 han donat positiu en els darrers 14 dies, amb 
2 professionals ingressats en centre hospitalari.

Les dades d’impacte de la Covid-19 en l’àmbit residencial han anat disminuint 
en els darrers mesos gràcies de forma especial a l’evolució positiva del procés de 
vacunació dels residents i professionals del sector. També han influït en el control 
de la pandèmia altres mesures, adoptades tant pel Govern de la Generalitat i per les 
diverses patronals del sector.
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Tot i que la lluita contra la Covid-19 no ha acabat, considerem que es donen les 
condicions idònies per fer una anàlisi acurat, amb perspectiva, de quines han estat 
les causes de l’impacte de la pandèmia a les residències de gent gran i de persones 
amb discapacitat, com va ser capaç de reaccionar el nostre sistema social i sanitari, 
en quins àmbits hi ha recorregut de millora i quines febleses te el sistema i, fona-
mentalment, quins canvis que cal endegar per evitar-los, amb l’objectiu d’enfortir el 
nostre sistema residencial present i futur.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya durant la XII Legislatura va subs-
tanciar els treballs d’una Comissió d’Estudi de Millorament de les Condicions de 
Vida de la Gent Gran, una Comissió d’Investigació sobre la gestió de les residències 
per a gent gran i va celebrar un Ple específic sobre la gestió de les residències per a 
gent gran i per a persones amb discapacitat durant la pandèmia de Covid-19, que va 
derivar en la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, on s’instava el Govern 
a dur una sèrie d’actuacions en relació amb el model assistencial i sociosanitari, re-
sidències, drets i dignitat, atenció social i sanitària integrada i atenció a la discapa-
citat, entre d’altres.

Així mateix, el desembre de 2020, el Govern va presentar les conclusions de la 
Taula d’experts a qui el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va encar-
regar el juny passat una revisió del sistema català d’autonomia i d’atenció a les per-
sones que precisin suport de llarga durada en l’entorn comunitari a Catalunya.

Aquests primers acords del Parlament fruit del Ple monogràfic, i els informes 
que es deriven de la Comissió d’Estudi esdevenen uns documents participats per les 
forces polítiques amb representació parlamentària i dibuixen alguns dels problemes, 
de les solucions i del canvi de model que el Parlament considera que s’hauria desple-
gar en els pròxims anys. Per altra banda, el finiment de la Comissió d’Investigació 
per al finalització de la XII Legislatura no va permetre tenir un document de conclu-
sions, tot i que són aprofitables les compareixences que es van realitzar.

Considerem que és l’hora de fer un anàlisi definitiu del què va passar, partint dels 
treballs ja fets, i afegint l’expertesa de persones coneixedores del sector, que ens aju-
din a identificar les febleses i a proposar les solucions. Per fer-ho necessitem un for-
mat diferent al d’una Comissió d’Investigació, que es centri més en els aspectes tèc-
nics que permetin disposar d’un anàlisi objectiu per encetar el debat sobre el canvi de 
model residencial. Un format que permeti disposar de les conclusions en un termini 
de temps marcat, que posteriorment sigui valorat pel Parlament de Catalunya.

L’afectació que la pandèmia ha tingut en l’àmbit residencial ens obliga, per res-
pecte a les víctimes i als seus familiars, i per responsabilitat política, portar a terme 
grup de treball dins la Comissió de Drets Socials, amb voluntat constructiva dels 
grups participants, i amb el compromís de les parts de valorar i implementar els 
canvis que es proposin.

Constitució del grup de treball
La Comissió de Drets Socials podrà acordar la constitució d’aquest grup de tre-

ball.

Composició 
a) Designar un/a representant de cada grup parlamentari.
b) Designar relatora a la presidenta de la Comissió de Drets Socials.

Directrius a les que els membres del grup de treball han d’acomodar la seva tasca
a) Designar un/a professional de l’àmbit sociosanitari què, voluntàriament, es 

comprometi a realitzar una tasca de seguiment i anàlisi de l’impacte de la Covid-19 
al nostre sistema residencial durant les sessions del grup de treball.

b) Convocar una reunió mensual amb la presència dels representants parlamen-
taris i dels experts/es per posar en comú l’evolució dels treballs.
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c) Afavorir el treball autònom dels/les professionals, ja sigui en el si del Grup de 
Treball com en altres trobades fora d’aquest grup que es puguin plantejar.

Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents reco-

manacions i conclusions, així com també amb les propostes d’iniciatives parlamen-
tàries, si s’escauen.

Termini per a l’assoliment dels objectius
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de sis mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2021
Alícia Romero Llano, GP PSC-Units; Marta Vilalta i Torres, GP d’ERC; Mònica 

Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

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 JxCat; GP ERC (reg. 31618; 31663).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 15.02.2022; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos 
de Mossos d’Esquadra
302-00085/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32221)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 el 
Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 302-00085/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i addició al punt 5

5. Que el cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal cessat ha dirigit 
investigacions de cassos de presumpta corrupció política de destacats membres d’un 
dels partits que Integren l’actual Govern, la qual cosa projecta encara més dubtes a 
les raons de fons del seu relleu i estem segurs que qui el relleva continuarà la inves-
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tigació en la mateixa línia i amb el mateix rigor donada la professionalitat del Cos 
de Mossos d’Esquadra.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i modificació del punt 6

6. Explicitar les veritables Explicar les causes de fons que justifiquen els canvis 
efectuats a la cúpula del Cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió al punt 7

7. Explicitar quines han estat les veritables causes del cessament del màxim res-
ponsable de la Comissaria General d’Investigació Criminal i restituir-lo si aquestes 
es sustenten únicament en qüestions d’estil de direcció, com va reconèixer en el seu 
dia el cap del Cos.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 8

8. Garantir l’estanqueïtat de les investigacions judicialitzades en tot cas i parti-
cularment quan aquestes afectin a l’àmbit polític o a un altre àmbit i a presumptes 
casos de corrupció política i de qualsevol altres tipus.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició al punt 9

9. Fer efectiu de forma progressiva l’increment del nombre d’agents destinats a 
combatre la corrupció, planificat fa uns mesos i recentment anunciat pel conseller 
d’Interior.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De supressió i modificació al punt 10

10. Garantir Continuar garantint un respecte escrupolós per la carrera professio-
nal i funcionarial de tots i cadascun dels comandaments del Cos de Mossos d’Es-
quadra, assignant-los funcions adequades al seu rang, aprofitant el seu bagatge i ex-
periència professional i garantint un procés de relleu gradual que permeti aprofitar i 
transmetre el coneixement adquirit.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior
302-00086/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32211)

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz, Matías Alonso Ruiz, diputado del Grup Parla-

mentari 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 
la interpel·lació al Govern sobre la política exterior (tram. 302-00086/13).
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Enmienda 1
GP de Ciutadans
De adición al punto primero

Primero. Suprimir con carácter inmediato la Consejería de Acción Exterior y 
Gobierno Abierto de la Generalidad de Cataluña, traspasando las competencias de 
gobierno abierto y de asuntos con la Unión Europea al Departamento de Presiden-
cia, donde serán gestionadas por parte de sendas direcciones generales.

Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición al punto tercero

Tercero. Proceder al cierre inmediato de todas las Delegaciones del Gobierno de 
la Generalidad de Cataluña, excepto la de Bruselas, que recibirá el nombre de Ofici-
na de la Generalidad de Cataluña para Asuntos con la Unión Europea.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2022
Ignacio Martín Blanco, portavoz; Matías Alonso Ruiz, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici 
de la competència de la seguretat pública
302-00087/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32199; 32217 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP MIXT (REG. 32199)

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

tada del Grup Mixt, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’exercici de la competència de la seguretat pública (tram. 302-
00087/13).

Esmena 1
Grup Mixt
De modificació de l’apartat 8

8. Poner fin de manera urgente e inmediata a los cortes continuados en la Ave-
nida Meridiana de Barcelona que, durante los últimos dos años, está generando un 
grave perjuicio a los vecinos y comerciantes de la zona y a los usuarios de la vía, ya 
que no existe una justificación de esos cortes basado en el derecho de reunión y ma-
nifestación, por lo que no es admisible la pasividad del Govern y del Ayuntamiento 
de Barcelona ante los cortes sistemáticos de una de las principales arterias de la 
ciudad de Barcelona.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Alejandro Fernández Álvarez, president-portaveu; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, G Mixt

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32217)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Ramon Espadaler Parcerisas, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
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161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre l’exercici de la competència de la segure-
tat pública (tram. 302-00087/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. En els processos de promoció interna, tenir en consideració la formació ho-
mologada, la carrera professional i els procediments per a l’avaluació objectiva i 
periòdica del mèrit i la capacitat per al desenvolupament de les seves responsabi-
litats, actuant de forma transparent sense atendre a qualsevol altra consideració i 
respectant les carreres professionals i la condició de funcionaris dels membres del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 6

6. Vetllar perquè la Divisió d’Afers Interns exerceixi la seva responsabilitat amb 
objectivitat i respectant les lleis i reglaments, especialment el Règim Disciplinari del 
Cos de Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Ramon Espadaler Parcerisas, diputat, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els efectes 
nocius de les macrogranges
302-00088/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32216; 32220 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32216)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 els efectes nocius de les macrogranges (tram. 302-
00088/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra a del punt 1

a. El repartiment de les responsabilitats d’integrat i integrador en el compliment 
de les exigències ambientals.

Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició a la lletra a del punt 5

a. Els costos i les accions necessàries per a la recuperació d’aqüífers, aigües i 
sòls contaminats per nitrats.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32220)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 els 
efectes nocius de les macrogranges (tram. 302-00088/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un punt 1.d a l’apartat 1

1.d. Aprovar un decret que asseguri una nova regulació de l’ordenació ramadera 
que fixi els límits a les macrogranges i suposi un gran salt per ajudar a mitigar els 
efectes de la crisi climàtica, la millora de la bioseguretat de les granges i la cohesió 
territorial del sector.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament de l’apartat 2

2. Intensificar el suport a la petita i mitjana activitat ramadera i a la ramaderia 
extensiva, a partir d’almenys, aquestes iniciatives: 

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2.a

2.a. Garantir, a través de la convocatòria d’ajuts, la instal·lació d’escorxadors 
de baixa capacitat i escorxadors mòbils d’accés per als productors independents. 
Alhora, vehicular a partir del Pla estratègic de ramaderia extensiva la detecció de 
necessitat i la seva planificació territorial.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2.b

2.b. Potenciar, en relació amb Pla Estratègic de l’alimentació (PEAC) 2021-2026, 
la compra pública de producció ecològica de petita escala mitjançant plecs especí-
fics en els contractes del sector públic.

Esmena 5
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2.c

2.c. Continuar garantint el suport públic a la creació de canals de distribució per 
a petits i mitjans productors.

Esmena 6
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 2.d

2.d. El reconeixement dels diversos segells relatius a la qualitat, mètode de pro-
ducció i comercialització de la carn com a eina útil per, entre d’altres, garantir la 
traçabilitat del producte.

Esmena 7
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 3

3. Exigir el compliment de la normativa laboral, especialment en l’ús de falses 
cooperatives.
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Esmena 8
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 4.a

4.a. Garantir que el titular de cada explotació ramadera busqui la millor solució 
(tècnica, ambiental i econòmica) en la gestió de les dejeccions de l’explotació.

Esmena 9
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 4.b

4.b. Garantir els objectius de reducció d’emissions d’amoníac, segons estipula el 
RD 818/2018 i exigir al Govern de l’Estat l’enduriment dels llindars si no es com-
pleixen els seus objectius.

Esmena 10
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 4.c

4.c. Fomentar i controlar que el sector de la ramadera intensiva s’alineï ambien-
talment amb les noves exigències.

Esmena 11
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’apartat 4.d

4.d. Estudiar, a partir de les conclusions de l’agenda rural, les necessitats de 
canvi en les polítiques del Govern, no exclusivament relacionades amb el sector pri-
mari, per reduir l’impacte dels canvis en l’economia sobre el despoblament.

Esmena 12
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació

4.d (ii). Regular els nous projectes de ramaderia industrial en aquelles zones de 
més elevada densitat ramadera.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets culturals
302-00089/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32189; 32202; 32205; 32212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 

08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 

DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32189)

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

Mònica Sales de la Cruz, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
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 el ga-
rantiment dels drets culturals (tram. 302-00089/13).
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Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació en el punt 7

7. Estudiar la conveniència de reformular les convocatòries de subvencions i 
ajuts atorgats per la Generalitat. Els canvis en el teixit cultural i les demandes de 
modificacions i millores, que diferents sectors i agents reclamen, poden fer neces-
sària la revisió de les bases, els models de convocatòries, les categoritzacions i els 
sistemes de sol·licitud i justificació.

Esmena 2
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra a del punt 9

a. Analitzar possibles ampliacions de línies existents actualment centrades en 
l’ensenyament reglat per donar cabuda al suport a entitats, equipaments i famílies 
per promoure activitats extraescolars de caràcter artístic i cultural, sobretot en els 
territoris amb més dèficit d’equipaments i oferta d’ensenyaments artístics.

Esmena 3
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra c del punt 10

c. Estudiar com aplicar la perspectiva feminista, de gènere i intercultural, en els 
criteris de selecció de personal intern dels òrgans culturals de la Generalitat i dels 
equipaments i organismes on participi, així com en les promocions internes.

Esmena 4
GP d’Esquerra Republicana, GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra a del punt 11

a. Analitzar la possibilitat de promoure serveis de mediació i interrelació comu-
nitària dins l’estructura dels equipaments de Cultura o en estreta relació. Aquests 
serveis haurien de procurar l’establiment d’un lligam amb les comunitats i els col-
lectius que se sentin interpel·lats pel patrimoni i la memòria i iniciar processos i ex-
periències conjuntes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, GP ERC; Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat, portaveus

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 32202, 32205)

Reg. 32202

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta 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, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals (tram. 
302-00089/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1

El Parlament de Catalunya constata la necessitat de que Catalunya es doti d’un 
marc legislatiu fonamentat en els drets culturals recollits a l’article 27 de la carta de 
Drets Humans, i que tingui l’accés, les pràctiques culturals, la innovació, la gover-
nança democràtica, el reconeixement de la diversitat i la lluita contra les exclusions 
i minoritzacions, la creativitat, la producció cultural i l’enfortiment comunitari amb 
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la població i els agents sectorials com a consideracions centrals de la seva imple-
mentació.

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

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el fet que la cultura representi un 
àmbit fonamental per a Catalunya, obliga a encarar les polítiques culturals des d’una 
doble triple perspectiva. D’una banda, cal reconèixer i enfortir el teixit productiu 
cultural tenint en compte el seu paper com a motor d’innovació social i econòmica 
i, de l’altra, és necessari reforçar el paper de la cultura com una eina essencial per 
afavorir la participació en comunitat, la diversitat i la cohesió social, i finalment cal 
actuar per revertir la situació de minorització de la llengua catalana pròpia del 
territori, compartida amb la resta de Països Catalans, i posar en valor el context 
plurilingüe.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata que la pandèmia ha evidenciat la preca-
rietat de molts treballadors i treballadores culturals, mancats de mecanismes de 
protecció suficients, i ha provocat una gran incertesa sobre el futur de molts projec-
tes. Aquesta precarietat ha tingut una enorme rellevància en el conjunt dels sectors 
culturals de manera molt transversal i, pel que fa a la ciutadania, ha impactat amb 
més incidència en els drets culturals dels col·lectius amb menys recursos o travessats 
per altres causes d’exclusió.

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

4. Impulsar un pla d’acció executiu mitjançant la cooperació amb el món local i 
amb la participació del sector cultural en sentit ampli, a través del teixit associatiu 
i els sindicats, que combini la reactivació dels sectors culturals i la lluita contra les 
desigualtats en el conjunt de la població, per a l’exercici ple dels drets culturals amb 
criteris d’equitat interseccional i territorial.

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

5. Enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques 
culturals i l’impuls de l’acció comunitària a cada territori de Catalunya 

a) Desenvolupar projectes i continguts adaptats a cada territori als d’equipaments 
culturals de proximitat.

b) Crear marcs de treball que reconeguin, donin suport i impulsin pràctiques 
culturals comunitàries amb valor públic que promoguin la cohesió als territoris.

c) Assegurar uns serveis mínims culturals essencials arreu dels municipis enfor-
tint el Pla de Biblioteques i els usos compartits d’equipaments públics vetllant per-
què mai quedin sense servei a cap municipi.

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

6. Posar immediatament en funcionament la taula de treball interdepartamental 
de les treballadores de la cultura aprovada pel Parlament per tal que sigui l’espai 
on consensuar amb els sindicats culturals noves ajudes i mesures i futurs plans de 
recuperació cultural, aquest ha de ser l’espai de treball col·lectiu que acabi amb la 

Fascicle segon
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precarietat endèmica de les treballadores culturals. I així impulsar el dret a la crea-
ció, l’experimentació, la recerca i la producció cultural en condicions de dignitat so-
ciolaboral de les persones treballadores de la cultura, mitigant la precarietat estruc-
tural donant suport als processos de creació, impulsant la innovació socioeconòmica 
cultural i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

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

7. Que es compleixi l’actual legislació en quan a contractació o salaris mínims, 
que s’avanci en l’Estatut de l’Artista i Treballador Cultural i reformular les convoca-
tòries de subvencions i ajuts atorgats per la Generalitat. Els canvis en el teixit cultu-
ral i les demandes de modificacions i millores, que els diferents sectors i agents fa 
temps que reclamen, fan necessària la revisió de les bases, els models de convocatò-
ries, les categoritzacions i els sistemes de sol·licitud i justificació i és imprescindible 
i urgent incloure el suport tècnic necessari per a la tramitació i justificació de les 
esmentades subvencions. El sistema actual és alarmantment discriminatori i racista 
en no tenir en compte les necessitats específiques de les entitats culturals formades 
per persones migrades en la seva relació amb l’administració.

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 8

8. Enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals 
incorporant nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participa-
ció ciutadana i la innovació.

a. Dissenyar programes específics en l’àmbit de la cultura popular amb l’objec-
tiu de lluitar contra el racisme, el capacitisme, el sexisme i el classime l’exclusió, la 
discriminació i l’estigmatització per raons de diversitat cultural o religiosa, d’origen, 
de gènere, funcional, d’edat, etc.

b. Dissenyar accions específiques de reconeixement de la diversitat de bagatges 
culturals que conviuen a Catalunya i dels drets històrics del poble gitano

c. Dissenyar accions específiques per a la promoció de la creació i l’ús de la llen-
gua catalana i aranesa a l’Aran en les activitats culturals com a eina d’accés a la 
llengua amb perspectiva de normalització d’espais d’ús, d’igualtat d’oportunitats i 
cohesió social, ateses les condicions de minorització en les que la llengua catalana 
s’afronta al neoliberalisme lingüístic que posa en risc tantes llengües amenaçades.

d. Dissenyar accions específiques de reconeixement i reparació de la memòria 
històrica del colonialisme català i les manifestacions de dita memòria històrica en 
les festes populars per garantir la dignitat en el tracte, el respecte i la no discrimi-
nació de cap persona ni comunitat en la concepció i desenvolupament de les festes 
populars.

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

9. Avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de la 
vida de la ciutadania a través del desenvolupament d’una política pública transversal 
entre els àmbits cultural i educatiu.

a. Impulsar un programa de suport a entitats i equipaments i ajudes a famílies 
per promoure activitats extraescolars de caràcter artístic i cultural, sobretot en els 
territoris amb més dèficit d’equipaments i oferta d’ensenyaments artístics.

b. Potenciar programes estables que connectin els centres i equipaments cultu-
rals amb els centres educatius propers.
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c. Treballar amb l’àmbit del lleure educatiu infantil l’accés a espectacles cultu-
rals.

d. Promoure de forma específica l’accés a activitats culturals diverses, creació i 
gaudi, per a col·lectius especialment exclosos.

Esmena 10
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 10

10. Avançar en el dret a la participació equitativa i la representació diversa 
d’identitats culturals des de la perspectiva feminista, aplicant la perspectiva de gè-
nere, intergeneracional i intercultural a tots els àmbits de les polítiques culturals de 
la Generalitat.

a. Eixamplar els indicadors d’usos culturals i de gestió pública amb perspectiva 
de gènere, intergeneracional i intercultural. Cal generar dades segregades per sexe 
en tots els centres a càrrec de la Generalitat així com del lloc de residència (codi 
postal), edat, i avançar en altres indicadors de desigualtat. Aquesta acció és neces-
sària per poder tenir una anàlisi exhaustiva de la realitat del territori la ciutat i faci-
litar la seva interpretació, avaluació i disseny de noves polítiques culturals.

b. Formar el personal de la Generalitat i de les institucions, consorcis i equipa-
ments culturals, per tal de garantir la incorporació de la mirada feminista i, inter-
cultural, intergeneracional i inclusiva de diferents capacitats.

c. Aplicar la mirada de gènere i intercultural, intergeneracional i inclusiva de 
diferents capacitats en els criteris de selecció de personal intern dels òrgans cultu-
rals de la Generalitat i dels equipaments i organismes on participi, així com en les 
promocions internes.

Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 11

11. Reforçar el paper dels equipaments museístics i patrimonials com a agents 
clau en la defensa dels drets a la participació cultural, la difusió, el coneixement, la 
conservació, la memòria i la representació.

a. Promoure la creació de serveis de mediació i interrelació comunitària dins l’es-
tructura dels equipaments o en estreta relació. Aquests serveis han de procurar l’esta-
bliment d’un lligam amb les comunitats i els col·lectius que se sentin interpel·lats pel 
patrimoni i la memòria i iniciar processos i experiències conjuntes, facilitant alhora 
espais d’ús de la llengua catalana com a llengua de cohesió i referència.

b. Implantar un Pla general d’accessibilitat universal dels museus de la Generali-
tat, i desenvolupar els plans específics de cada centre museístic, amb especial aten-
ció a l’accessibilitat cognitiva.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

Reg. 32205

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta 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, presenta les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets culturals (tram. 
302-00089/13).
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Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 8.a

8. Enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals 
incorporant nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participa-
ció ciutadana i la innovació.

a. Dissenyar programes específics en l’àmbit de la cultura popular amb l’objectiu 
de lluitar contra el racisme, l’exclusió, la discriminació i l’estigmatització per raons 
de diversitat cultural o religiosa, d’origen, de gènere, funcional, d’edat, etc. Així ma-
teix, fer complir la llei d’igualtat en els criteris de programació cultural.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32212)

A la Mesa del Parlament
Ignacio Martín Blanco, portaveu, Anna Grau Arias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el garantiment dels drets culturals (tram. 302-00089/13).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 12

12. Garantir que el 25% de l’import de totes les subvencions es destini a la crea-
ció en llengua castellana.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 13

13. Garantir que el 15% de l’import de totes les subvencions vagi destinat a crea-
dors joves i independents, com a manera de fomentar la irrupció de nous talents i 
d’evitar que els operadors més ben instal·lats en el sector acaparin tots els fons grà-
cies als seus contactes.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els plans 
de recuperació econòmica i els fons europeus
302-00090/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32203 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 32203)

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, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presen-
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ten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
els plans de recuperació econòmica i els fons europeus (tram. 302-00090/13).

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

El programa Next Generation de fons europeus, a través dels fons REACT i 
MRR, es gestiona per part de l’Estat amb manca de transparència i participació 
ciutadana, alhora que l’endeutament amb els mercats financers internacionals que 
comporta l’emissió dels eurobons suposa un elevadíssim risc de noves polítiques 
d’austeritat a mig termini.»

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

Seguir defensant els serveis públics bàsics, tals com la sanitat o l’educació, que 
són fonamentals per la recuperació econòmica i social, davant de l’aixecament de la 
suspensió del pacte d’estabilitat i creixement en el marc de la Unió Europea.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP d’Esquerra Republicana
De modificació del punt 5

Vetllar per una bona execució dels programes finançats amb fons Next Gene-
ration destinats a la garantia de drets bàsics col·lectius, a través de l’enfortiment i 
transformació del sistema de salut i de cures públic i la coherència d’una transició 
ecosocial justa.

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

Sol·licitar al Govern de l’Estat que permeti a Catalunya decidir a què destina els 
fons europeus del programa Next Generation per tal de prioritzar els projectes que 
veritablement impliquin una transformació ecosocial, i de l’enfortiment de serveis 
públics i permetin l’impuls de PERTES de caràcter territorial

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

Continuar mantenint els espais d’interlocució ja existents amb el món local i els 
agents socials, que permeti facilitar-los tota la informació i compartir l’execució, 
priorització i calendaris dels projectes finançats amb fons europeus.

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

Establir, en l’àmbit del Consell de Governs locals, la coordinació necessària 
crear un òrgan de coordinació per tal d’involucrar i posar facilitats als municipis 
perquè s’impliquin i puguin garantir allò establert en els punts 5, 6 i 7 i siguin par-
ticipar en els projectes finançats pels fons europeus.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, GP JxCat; Marta Vilalta i Torres, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma 
de l’Administració pública
302-00091/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32072; 32204; 32214; 32218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 32072)

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

Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública (tram. 302-
00091/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De supressió i addició al punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat a modernitzar impulsar una reforma de l’ad-
ministració pública catalana i impulsar la seva reforma fent-la moderna, àgil, efi-
cient, transparent, propera i innovadora, construïda sobre un model català de ser-
vidors públics compromesos amb la societat i la ciutadania; generant així plena 
confiança de la ciutadania amb l’actuació pública i la qualitat democràtica de les 
institucions. Per això, considera necessari que: 

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
D’addició d’una lletra h al punt 1

h) Garanteixi la participació dels empleats i empleades públics en la reforma i 
modernització de l’administració catalana mitjançant la negociació amb els seus re-
presentants en el si de les Meses de Negociació legalment establertes per tal de, entre 
d’altres mesures que es puguin acordar: 

– adequar i millorar les condicions de treball.
– fer efectiu el dret a la formació continua dels empleats i empleades públics re-

coneixent la participació en un mínim de 60 hores de formació retribuïdes en jor-
nada laboral.

– establir mecanismes de promoció interna.
– dotar, en el seu cas, els mitjans materials necessaris per la realització de tele-

treball dels empleats i empleades que realitzin aquesta modalitat.
– promoure mecanismes de participació dels empleats i empleades públics en 

l’avaluació del funcionament i organització dels diferents serveis i el grau de satis-
facció en la seva prestació.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
 David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 32204)

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
la reforma de l’Administració pública (tram. 302-00091/13).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

El Parlament de Catalunya també es compromet a seguir treballant en la refor-
ma de la seva pròpia administració i règim interior per assolir els criteris d’exem-
plaritat, eficiència, transparència i servei a la ciutadania que volem a la nostra ad-
ministració pública, tot aprofitant i reconeixent la professionalitat i el compromís de 
les seves treballadores i treballadors.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32214)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública (tram. 302-
00091/13).

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

1. Insta al Govern de la Generalitat a impulsar una reforma de l’administració 
publica propera, transparent, innovadora, eficaç i eficient, construïda sobre els va-
lors en els quals es sustenten les societats democràtiques més avançades, sòlida en 
termes d’integritat institucional i compromesa amb la societat catalana i la ciutada-
nia; una administració pública moderna que generi permanentment la confiança de 
la ciutadania amb l’actuació publica i contribueixi a la qualitat democràtica de les 
institucions. Per això, considera necessari que: 

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

1.e Continuï avançant en la tramitació de l’Avantprojecte de llei d’ocupació pú-
blica catalana, per tal d’establir un marc legal comú i defineixi un model propi de 
la funció publica a Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Tot 
això, amb objectius orientats a atreure talent, rejovenir plantilles i reduir la tempo-
ralitat, a mes de garantir, per a la selecció de servidors públics, estàndards de proce-
diment, d’avaluació i de certificació, per al conjunt de les administracions publiques 
catalanes tot i respectant el principi d’autonomia local.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.f

1.f Impulsi una nova orientació del sector públic català lligada als resultats i as-
seguri alhora les regles de l’estat de dret, capaç d’atraure talent i alhora preservi la 
igualtat d’oportunitats i on l’Escola d’Administració Publica de Catalunya hi tingui 
un paper Rellevant.
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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.g

1.g Continuï treballant en la internalització de la cultura del bon govern entre els 
servidors públics, a través de, entre d’altres mitjans, el desplegament del Codi Ètic del 
Servei Públic de Catalunya i la renovació del Comitè Assessor d’Ètica Pública.

Esmena 5
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra h al punt 1

1.h Es compromet a aprovar durant la present legislatura (XIII), una nova llei de 
funció pública, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Esmena 6
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’una nova lletra i al punt 1

1.i Es compromet a aprovar durant aquesta legislatura, un nou sistema de finança-
ment local, mitjançant una nova Llei catalana d’Hisendes Locals prevista a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i una nova llei de Governs Locals, imprescindibles per una 
profunda reforma i modernització de l’administració pública, per poder encarar els 
grans reptes de futur.

Palau del Parlament, 3 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP PSC-Units

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

CICLE PER GUANYAR (REG. 32218)

A la Mesa del Parlament
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la reforma de l’Administració pública 
(tram. 302-00091/13).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1

1. Insta al Govern de la Generalitat a impulsar una reforma de l’administració 
pública, fent-la moderna, àgil, eficient, transparent, propera, inclusiva i innovadora, 
construïda sobre un model català de servidors públics compromesos amb la societat i 
la ciutadania; generant així plena confiança de la ciutadania amb l’actuació pública i la 
qualitat democràtica de les institucions. Per això, considera necessari que: 

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1.a

a. Aposti per la simplificació i la funcionalitat, amb la prestació de serveis digi-
tals pro-actius de màxima usabilitat, que alliberin la ciutadania de càrregues inne-
cessàries i aportin qualitat relacional i de servei.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
D’addició al punt 1.b

b. Aposti també per l’atenció a la ciutadania a través d’un model d’experiència 
ciutadana integral, oberta, accessible i inclusiva, transparent i digital, que permeti 
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l’accés a tota la informació rellevant; empoderant i facilitant així la participació en 
la presa de decisions, i facilitant la relació amb la ciutadania amb processos simples 
i àgils.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1.d

d. Es doti d’una administració propera, simplificada i descentralitzada, que esti-
gui al servei de tota la ciutadania i del seus drets sense deixar ningú enrere. de l’estat 
del benestar. Que avanci en la mancomunitat voluntària i flexible dels serveis muni-
cipals, d’acord amb les singularitats del territori, i que garanteixi l’equilibri territo-
rial i la prestació dels serveis públics des de la proximitat.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1.e

e. Continuï avançant en la tramitació de l’Avantprojecte de llei d ocupació públi-
ca catalana, per tal d’establir un marc legal comú i defineixi un model propi de la 
funció pública a Catalunya. Tot això, amb objectius orientats d’una banda a atreure 
talent, rejovenir plantilles i garantir processos selectius i relacions i condicions la-
borals òptimes, justes, estables i ben dimensionades i d’altra banda a establir pro-
cediments per transitar cap a una gestió per objectius, per projectes, de forma més 
transversal i holística. Així mateix optimitzar i rendibilitzar l’experiència acumulada 
a les plantilles, amb plans de transmissió intergeneracional i reduir la temporalitat, 
a més de garantir, per a la selecció de servidors públics, estàndards de procediment, 
d’avaluació i de certificació, per al conjunt de les administracions públiques cata-
lanes.

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició al punt 1.f

f. Impulsi la transició d’un model d’administració centrat en el procediment a un 
model relacional centrat en el talent servei a la ciutadania, la cogovernança i coges-
tió de polítiques públiques, el talent i la cooperació transversal. Un model talent que 
sigui organitzat de forma integral i consistent, des de la seva incorporació fins a la 
seva aplicació pràctica en els serveis i les polítiques públiques del país, i on I ‘Esco-
la d’Administració Pública de Catalunya, mitjançant la seva nova llei, hi tingui un 
paper central.

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar
De supressió i addició del punt 2

2. El Parlament de Catalunya es compromet en avançar a seguir treballant en la 
reforma de la seva pròpia administració, inclosa la local, i règim de govern interior, 
seguint els mateixos per assolir els criteris d’exemplaritat, eficiència, transparència i 
servei a la ciutadania que està seguint el conjunt de l’administració de la Generalitat 
que volem a la nostra administració pública, tot aprofitant i reconeixent la profes-
sionalitat i el compromís de les seves treballadores i treballadors.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Maria Dolors Sabater i Puig, presidenta GP CUP-NCG
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
del Corredor Mediterrani
302-00092/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32215; 32223 i 32225; 32224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32215)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat 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 la situació del Corredor Mediterrani (tram. 302-
00092/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 5

5. Garantir que el corredor mediterrani disposi, entre València i França, d’un 
mínim de dues vies destinades a passatgers i dues vies al trànsit de mercaderies, 
cercant el consens per minimitzar l’impacte ambiental i el seu encaix territorial.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, diputat, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA (REG. 32223 I 32225)

A la Mesa del Parlament
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, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació del Corredor Mediterrani (tram. 302-00092/13).

Esmena 1
GP d’Esquerra Republicana
D’addició d’un nou punt

Facilitar la interlocució entre la Plataforma ferroviària de Mercaderies per l’In-
terior de Tarragona i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per tal 
de concretar la necessitat unànime en aquell territori de reduir la circulació de mer-
caderies perilloses pels centres dels nuclis urbans.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA (REG. 32224)

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

del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, de acuerdo con lo que establece el ar-
tículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la 
Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació del Corredor Medi-
terrani (tram. 302-00092/13).
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Enmienda 1
GP de VOX en Cataluña
De modificación en el punto 2

2. Instar al Govern d’Espanya a elaborar una programació real i definitiva dels 
treballs en curs del corredor del Mediterrani, que es compartirà en el marc de la Tau-
la del corredor del mediterrani i no es produeixin més demores en la seva execució.

Enmienda 2
GP de VOX en Cataluña
De modificación

3. Instar el Govern espanyol a accelerar les obres per fer arribar el corredor me-
diterrani i l’ample europeu a les grans empreses espanyoles, per tal que aquestes pu-
guin aconseguir un guany de competitivitat tot reduint els seus costos de transport, 
facilitant així la seva competitivitat i la seva internacionalització.

Enmienda 3
GP de VOX en Cataluña
De modificación

6. Instar el Govern espanyol a modificar, adaptar i dotar el corredor d’alta velo-
citat entre Valencia i Barcelona.

Palacio del Parlamento, 7 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portaveu; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto, 

GP VOX

Moció subsegüent a la 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
302-00093/13

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32071 i 32238; 32213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.02.2022

GRUP PARLAMENTARI D’EN COMÚ PODEM (REG. 32071 I 32238)

A la Mesa del Parlament
David Cid Colomer, portaveu, Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la política exterior (tram. 302-00093/13).

Esmena 1
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 1

1. En un món interconnectat i on els països són interdependents, és més impor-
tant que mai que el Govern de la Generalitat desenvolupi i impulsi les competències 
en matèria d’acció exterior reconegudes a l’Estatut, a través de mecanismes com les 
delegacions a l’exterior, el Diplocat i la cooperació al desenvolupament.

Esmena 2
GP d’En Comú Podem
De modificació del punt 2

2. Rebutja les dificultats que pateix l’acció exterior del Govern de la Generalitat 
de Catalunya per poder exercir les seves competències en acció exterior per part d’al-
gunes institucions de l’Estat, com ara el Tribunal de Cuentas, que ha menat una cau-
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sa contra els alts càrrecs del departament durant l’última dècada que manté l’amena-
ça de reclamacions per valor de 5,4 milions d’euros a 34 ex-alts càrrecs del Govern.

Esmena 3
GP d’En Comú Podem
De supressió al punt 3

3. Reconeix els Casals Catalans, les comunitats catalanes organitzades a tra-
vés de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), com també tots els 
catalans i catalanes enxarxats via Catalans al Món. Lafede.cat i les coordinadores 
d’ONG de Girona i de Lleida per la bona feina dins i fora de Catalunya promovent 
la presència i l’acció exterior de la societat catalana i en la cooperació i l’educació 
per al desenvolupament. També vol reconèixer la feina d’entitats com l’Assemblea 
Nacional Catalana i les seves assemblees exteriors, Òmnium Cultural o la Plata-
forma per la Llengua, per la seva defensa dels drets humans i col·lectius a través de 
la seva acció política i associativa, explicant la situació de conflicte i la continuada 
repressió política que es viu al país. Finalment, el Parlament de Catalunya reconeix 
la tasca que du a terme el Consell per la República en l’àmbit internacional, gracies 
a la llibertat que li proporciona actuar de fora de l’estat espanyol, tasca destinada a 
donar a conèixer el conflicte polític entre Catalunya i l’estat i a fer entendre que la 
seva resolució només és possible des del respecte del dret a l’autodeterminació dels 
pobles, recollit al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de NNUU.

Palau del Parlament, 7 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Susanna Segovia Sánchez, portaveu adjunta, GP ECP

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 32213)

A la Mesa del Parlament
Alícia Romero Llano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari 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 dificultats amb què es troba el Departament d’Ac-
ció Exterior i Govern Obert per a fer la seva feina a l’exterior (tram. 302-00093/13).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de part del punt 3

3. Reconeix els Casals Catalans, les comunitats catalanes organitzades a tra-
vés de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), com també tots els 
catalans i catalanes enxarxats via Catalans al Món. Lafede.cat i les coordinadores 
d’ONG de Girona i de Lleida per la bona feina dins i fora de Catalunya promovent 
la presència i l’acció exterior de la societat catalana i en la cooperació i l’educació 
per al desenvolupament. També vol reconèixer la feina d’entitats com l’Assemblea 
Nacional Catalana i les seves assemblees exteriors, Òmnium Cultural o la Plata-
forma per la Llengua, per la seva defensa dels drets humans i col·lectius a través de 
la seva acció política i associativa, explicant la situació de conflicte i la continuada 
repressió política que es viu al país. Finalment, el Parlament de Catalunya reconeix 
la tasca que du a terme el Consell per la República en l’àmbit internacional, gràcies 
a la llibertat que li proporciona actuar de fora de l’estat espanyol, tasca destinada a 
donar a conèixer el conflicte polític entre Catalunya i l’estat i a fer entendre que la 
seva resolució només és possible des del respecte del dret a l’autodeterminació dels 
pobles, recollit al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de NNUU.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Horari d’obertura del Parlament
395-00312/13

ACORD

Mesa del Parlament, 04.02.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 de febrer de 2022, fent ús de les 
competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya 

Acorda: 
Primer. Determinar que no hi hagi mesures específiques per a prevenir la trans-

missió de la Covid-19 més enllà de les recomanacions que puguin emetre el Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents.

Segon. Establir que es recuperi l’horari habitual d’obertura del Palau del Parla-
ment, previ a la situació de pandèmia de la Covid-19, d’acord amb el següent: 

Horari d’obertura 
de l’edifici

De dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.

Horari d’accés 
dels diputats

De dilluns a divendres, a partir de les 7 hores.

Horari màxim  
de permanència 
dels diputats  
a l’edifici

Fins a dues hores després de l’horari d’obertura si no s’ha produït 
un avís amb una antelació de vint-i-quatre hores o, en cas que 
l’activitat parlamentària s’allargui més enllà d’aquestes dues hores, 
fins a una hora després de l’acabament de l’activitat parlamentària.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

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’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’Enquesta de percepció 
de la possible celebració dels Jocs Olímpics d’Hivern a Catalunya 
l’any 2030 i les implicacions en transparència i garantia de la consulta
354-00089/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CUP-NCG (reg. 30050).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Salut amb 
el conseller de Salut sobre les presumptes irregularitats en la gestió 
econòmica del Consorci Sanitari Integral del període 2014-2021
354-00090/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 30611).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Salut, 08.02.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre el projecte dels Jocs 
Olímpics d’Hivern
354-00091/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marc Parés Franzi, del GP ECP (reg. 30630).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la candidatura per als Jocs 
Olímpics d’Hivern del 2030
354-00092/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Antonio Gallego Burgos, del GP VOX (reg. 31333).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

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

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00685/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00686/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació 
de La Confederació amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00687/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Taula 
d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00688/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació 
de la Coordinadora de Familiars de Residències 5+1 amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00689/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP ECP (reg. 30117).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Jaume Santangelo, 
en representació de la Candidatura Autònoma de Treballadores 
i Treballadors de l’Administració de Catalunya - Coordinadora 
de Treballadors i Treballadores de la Sanitat - Intersindical 
Alternativa de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00690/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 30266).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Farrés Quesada, 
exgerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00691/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Tudela Fernández, gerent 
de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00692/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Solanes Salse, directora 
de Serveis d’Envelliment i Cures de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00693/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Julio Martínez Alcalde, 
expresident de la Federació de Centres Especials de Treball 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00694/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Enriqueta Duran, secretària 
de Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00695/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Vicente Botella Garcia, 
president de la Unió de Petites i Mitjanes Residències, amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00696/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Andrés Rueda, president 
de l’Associació Catalana de Directors de Centres i Serveis d’Atenció 
a la Dependència Gerontològica, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00697/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en ponència d’Albert Quiles Martínez, director 
gerent d’Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de llei pel 
qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00698/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Carné Teixidó, president 
de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00699/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència de Carles Campuzano i Canadés, 
director de la Federació d’Entitats de la Discapacitat Intel·lectual 
i del Desenvolupament de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00700/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Sisó, president 
de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, 
amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures 
organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00701/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en ponència de Marco Inzitari, president 
de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00702/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP PSC-Units (reg. 30491).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Cadenas Prados, 
regidora de l’Ajuntament de Martorell, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00703/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Domènech Prat, 
en representació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00704/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Teia Fàbrega Pairó, 
en representació de la direcció del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00705/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Vilà Mancebo, 
vicepresident del Patronat de Granés Fundació, amb relació 
al Projecte de llei pel qual s’estableixen mesures organitzatives 
en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00706/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de la directora general 
de Planificació en Salut amb relació al Projecte de llei pel qual 
s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00707/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Roca, director 
del Consorci Hospitalari de Vic, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00708/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió d’Olga Vázquez, cap de Servei 
de l’Hospital del Mar, de Barcelona, amb relació al Projecte de llei 
pel qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00709/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.
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Proposta d’audiència en comissió de Sebastià Santaeugènia, director 
del Pla director sociosanitari, amb relació al Projecte de llei pel 
qual s’estableixen mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària
352-00710/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Proposta d’audiència en comissió de Francina Alsina Canudas, 
presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya, amb relació al Projecte de llei pel qual s’estableixen 
mesures organitzatives en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
352-00711/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP JxCat, GP ERC (reg. 30616).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de l’exdirector del Gabinet 
de la Presidència del Govern espanyol davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre els contactes que va tenir amb 
representants catalans amb relació als Fons Pròxima Generació 
de la Unió Europea
356-00428/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 27209).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de David Madí i Cendrós, ex alt càrrec 
de la Generalitat, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els contactes que va tenir amb representants catalans 
amb relació als Fons Pròxima Generació de la Unió Europea
356-00429/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 27211).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Carlos Constante Beitia, director 
general del Consorci Sanitari Integral, davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre les presumptes irregularitats en la gestió 
econòmica del Consorci del període 2014-2021
356-00461/13

SOL·LICITUD

Presentació: María Elisa García Fuster, del GP VOX (reg. 30612).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 08.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet 
de Llobregat davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
sobre la investigació dels delictes de malversació de fons públics, 
falsedat documental i blanqueig de capital per part del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet
356-00462/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 30625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Graells i Veguin davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00463/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 30626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

Sol·licitud de compareixença de Cristian Alcázar Esteban davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00464/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 30626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.
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Sol·licitud de compareixença de Cristóbal Plaza Lao davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la investigació 
dels delictes de malversació de fons públics, falsedat documental 
i blanqueig de capital per part del Consell Esportiu de l’Hospitalet
356-00465/13

SOL·LICITUD

Presentació: Marta Vilalta i Torres, del GP ERC (reg. 30626).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 07.02.2022.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir tres places de 
periodista del Parlament de Catalunya
501-00004/12

ACORD

Mesa del Parlament, 04.02.2022

Nomenament de personal funcionari interí
La Mesa del Parlament, en la sessió del 15 de maig de 2019, va aprovar les bases 

del concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de 
Catalunya (BOPC 341, 25.05. 2019).

D’acord amb la proposta de nomenament emesa pel tribunal qualificador, en data 
del 16 de juny de 2020, la Mesa del Parlament va nomenar tres funcionaris periodis-
tes i, de conformitat amb la base 9.6, va incorporar en una llista d’espera, amb una 
vigència de dos anys a comptar de la dita data, els candidats aprovats que no havien 
estat proposats per a ésser nomenats funcionaris, per tal de proveir temporalment les 
vacants que es poguessin produir.

En vista que ha quedat vacant un lloc de treball de periodista i que Helena Solé 
Figueras és la primera candidata inclosa en la llista d’espera a qui correspon l’opció 
de nomenament; 

Atès el que disposen l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, amb relació al nomenament de personal funcionari interí, i 
la Llei de l’Estat 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública; 

Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del 
personal del Parlament, i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la 
Mesa del Parlament 

Acorda: 
Nomenar Helena Solé Figueras funcionària interina per a ocupar un lloc de tre-

ball de periodista del Parlament de Catalunya (grup A, subgrup A1, nivell 13), amb 
efectes des de la data de la presa de possessió i per una durada màxima de tres anys 
o fins que es resolgui el procés selectiu corresponent per a proveir-lo de manera de-
finitiva.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 123 
i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu 
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comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu da-
vant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de 
conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball 
de tècnic o tècnica de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria 
de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya, obert 
a mobilitat per als funcionaris de carrera de les administracions 
públiques catalanes
500-00002/13

ACORD

Mesa del Parlament, 04.02.2022

Nomenament i destinació definitiva d’una funcionària de carrera 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 28 de juliol de 2021, va acordar 

convocar un concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
tècnic o tècnica de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria 
del Parlament de Catalunya (grup A1, subgrup A2, nivell 12), obert a mobilitat per 
als funcionaris de carrera de les administracions públiques catalanes (BOPC 102, 
06.09.2021).

D’acord amb la base 10 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de 
l’aspirant que obtingui la millor valoració sobre la base de tots els mèrits i totes les 
capacitats al·legats, resolució que comporta, en el cas que el funcionari o funcionà-
ria provingui d’una altra administració, el nomenament i la destinació definitiva de 
l’aspirant al lloc de treball convocat, de conformitat amb l’article 84 del text refós 
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, del 30 d’octubre.

De conformitat amb les bases 8 i 10 de la convocatòria, el 19 de gener de 2022, 
la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta de nomenament de 
Maria del Carme Salvadó Cedó per a ocupar definitivament el lloc de treball de 
tècnica de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Par-
lament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Nomenar la funcionària de carrera Maria del Carme Salvadó Cedó tècnica de se-

guretat social i nòmines de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Cata-
lunya (grup A, subgrup A2, nivell 12) i adscriure-la amb caràcter definitiu a aquest 
lloc de treball, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan convo-
cant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord 
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en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament 
de Comunicació del Parlament de Catalunya
500-00005/13

ACORD

Mesa del Parlament, 04.02.2022

Adscripció definitiva d’un funcionari de carrera 
La Mesa del Parlament, en la sessió del 14 de desembre de 2021, va aprovar les 

bases del concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc 
de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament de Comunicació del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 195, 21.12.2021).

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, la Mesa del Parlament ha de resoldre el 
concurs a favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor valoració de tots els mèrits i 
les capacitats i del projecte de millora que especifica la base 8, la qual cosa comporta 
l’adscripció definitiva del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.

A la vista de la proposta emesa per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 
26 de gener de 2022, d’adscripció definitiva de Raül Flores Herranz al lloc convo-
cat, i fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Adscriure Raül Flores Herranz, de manera definitiva, al lloc de treball de cap 

de l’Àrea de Premsa del Departament de Comunicació del Parlament de Catalunya 
(grup A1, nivell 15), a partir del 14 de febrer de 2022.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parla-
ment, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament un recurs contenciós admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona interessada, 
d’acord amb l’article 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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Cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

CESSAMENT

Cessament de Maria Sirvent Escrig com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

Maria Sirvent Escrig va ésser nomenada assistent de la Secretaria Tercera de la 
Mesa, com a personal eventual, amb efectes de l’1 d’abril de 2021, a proposta del se-
cretari tercer de la Mesa, i d’acord amb el que disposa la Relació de llocs de treball 
dels càrrecs de confiança del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’apartat 5 de l’article 39 dels Estatuts del 
règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i les instruccions de la dili-
gència de la secretària general del Parlament per a complir, per imperatiu legal, els 
acords de la Junta Electoral Central, declaro que Maria Sirvent Escrig ha cessat com 
a personal eventual assistent de la Secretaria Tercera de la Mesa del Parlament de 
Catalunya amb efectes del 5 de febrer de 2022.

Palau del Parlament, 4 de febrer de 2022
La secretària general, Esther Andreu Fornós
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