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Resolució 242/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assistència lletrada a les víc-
times de violència de gènere
250-00317/13
Adopció 7

Resolució 243/XIV del Parlament de Catalunya, sobre una major transparència i re-
timent de comptes de les actuacions policials
250-00332/13
Adopció 7

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan de Vilatorrada
250-00459/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les aules prefabricades dels centres 
educatius
250-00460/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges de les autopis-
tes a les persones amb discapacitat
250-00461/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la protecció dels animals utilitzats amb finalitats cien-
tífiques
250-00462/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui la perspectiva 
d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la inclusió, en la programació de la Comissió de Com-
memoracions per al 2023, de la celebració del 150è aniversari de la proclamació de 
la Primera República
250-00466/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs forçats, d’un tram 
de l’actual carretera C-1311
250-00467/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front de la Posa
250-00468/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la dotació amb més efectius policials de l’àrea bàsica 
policial Alt Empordà - Figueres i l’àrea bàsica policial Alt Empordà - Roses
250-00469/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges per a persones amb ma-
laltia mental
250-00470/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona
250-00472/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes de 
la família professional d’electricitat dels cicles formatius de grau mitjà i superior
250-00473/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE per als alumnes i do-
cents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la facilitació del reagrupament familiar dels afganesos 
residents a Catalunya
250-00475/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació de la fabrica-
ció de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat del Llobregat
250-00476/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la manca de neutralitat ideològica i solvència acadè-
mica de l’esborrany del decret d’ordenació dels ensenyaments d’educació bàsica 
preparat pel Departament d’Educació i lliurat al Govern
250-00477/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la defensa de la presència i les competències del Ser-
vei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil a Catalunya
250-00478/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la revocació de l’Acord de Govern GOV/1/2022, sobre 
la defensa del català, de les escoles i de la cohesió social
250-00479/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors i de víctimes de 
matrimonis forçats
250-00480/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció per a drogodepen-
dents situades en zones en contacte amb espais dedicats a infants o adolescents
250-00481/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del Bé Cultural 
d’Interès Local que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català
250-00482/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el debat dels horaris escolars i l’opció per a les famílies 
de demanar la jornada continuada
250-00483/13
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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 32/2021, sobre la  contractació ad-
ministrativa derivada de la pandèmia de covid, corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 14

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un nou finan-
çament just
302-00103/13
Presentació: GP ECP 15

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació
302-00104/13
Presentació: GP Cs 16

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació el  sector agrícola 
i ramader
302-00105/13
Presentació: GP VOX 17

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera
302-00106/13
Presentació: GP JxCat 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de  les  alternatives 
habitacionals per a les famílies desnonades
302-00107/13
Presentació: GP CUP-NCG 19

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva in-
cidència en el món agrari
302-00108/13
Presentació: GP PSC-Units 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions del  Departament 
d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Generalitat
302-00109/13
Presentació: GP PSC-Units 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels drets fo-
namentals en les mobilitzacions
302-00110/13
Presentació: GP ERC 21

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ecosistemes Forestals i Ges-
tió del Medi davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural perquè informi sobre la planificació de la prevenció d’incendis forestals
356-00468/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qua-
litat i Gastronomia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi sobre les actuacions de suport al sector lacti
356-00469/13
Acord sobre la sol·licitud 23
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Sol·licitud de compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre el pla d’ús sostenible dels fitosanitaris a l’agricultura
356-00470/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre el Pla de biogàs
356-00471/13
Acord sobre la sol·licitud 23

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma veïnal contra la 
instal·lació d’una macrogranja al Canós davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre les raons de la seva oposició a 
la instal·lació d’una macrogranja de porcs al Canós, en el municipi dels Plans de Sió
356-00519/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Empresarial de 
Fruita de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi sobre la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00528/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització de Veïns de Par-
dinyes davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00529/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma en Defensa de la 
Residència de Pardinyes davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Ali-
mentació i Món Rural perquè informi sobre la construcció de l’alberg de temporers 
a Lleida
356-00530/13
Sol·licitud 24

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural perquè informi sobre la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00531/13
Sol·licitud 25

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

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres de l’àm-
bit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00294/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-
dors de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte de llei de la ciència 
de Catalunya
353-00295/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència d’Enric Banda, president del Consell Assessor de Cièn-
cia, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00300/13
Substanciació 25

Compareixença en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea d’Universitats i membre del 
Consell Assessor de la Fundació Princesa de Girona, amb relació al Projecte de llei de 
la ciència de Catalunya
353-00302/13
Substanciació 26
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Compareixença d’una representació de l’associació Agrupació de Defensa Sanitària 
Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la seva activitat i sobre la situació actual del sector
357-00082/13
Substanciació 26

Compareixença del president de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Ur-
gell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre la situació dels canals de reg de l’Urgell
357-00083/13
Substanciació 26

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant el 
Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00262/13
Substanciació 26

Compareixença d’una representació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya davant 
el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00263/13
Substanciació 26

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi sobre el Model 
Policial per a informar sobre els diversos models policials i les funcions i l’organit-
zació que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00275/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat davant la Co-
missió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models 
policials i les funcions i l’organització que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00276/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models policials i 
les funcions i l’organització que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00277/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença d’Alba Alfageme Casanova, assessora en polítiques de seguretat i 
perspectiva de gènere, davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a 
informar sobre l’avaluació de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00278/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 27

Compareixença de la directora general d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a 
informar sobre la planificació de la prevenció d’incendis forestals
357-00279/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28
Substanciació 28

Compareixença del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastro-
nomia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre les actuacions de suport al sector lacti
357-00280/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre el pla 
per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris a l’agricultura
357-00281/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28

Compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre el 
Pla de biogàs
357-00282/13
Acord de tenir la sessió de compareixença 28
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 242/XIV del Parlament de Catalunya, sobre l’assistència 
lletrada a les víctimes de violència de gènere
250-00317/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 11, 16.02.2022, DSPC-C 202

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2022, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre l’assistència lletrada a les víctimes de violèn-
cia de gènere (tram. 250-00317/13), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 21719).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern i el Consell de l’Advocacia Catalana 

a ampliar els mecanismes per a una assistència lletrada més àgil i ràpida, de manera 
que els primers tràmits, com la recollida de declaracions, es puguin fer per mitjans 
telemàtics, però amb el garantiment que l’assistència lletrada a les víctimes de vio-
lència masclista es faci de manera presencial, d’acord amb el que estableix la Llei 
17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar

Resolució 243/XIV del Parlament de Catalunya, sobre una major 
transparència i retiment de comptes de les actuacions policials
250-00332/13

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 11, 16.02.2022, DSPC-C 202

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2022, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre una major transparència i rendició 
de comptes de les actuacions policials (tram. 250-00332/13), presentada pel Grup 
Parlamentari d’En Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 22993).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Revisar els mecanismes interns de retiment de comptes de la policia amb l’ob-

jectiu que les possibles vulneracions de drets perpetrades per agents policials no 
restin impunes i s’estableixin garanties perquè no es repeteixin, d’acord amb els me-
canismes establerts per la normativa sobre responsabilitat dels funcionaris públics 
aplicable al conjunt de funcionaris policials. Aquest protocol s’ha de revisar d’acord 
amb les conclusions de l’informe final que elabori la Comissió d’Estudi sobre el Mo-
del Policial, aprovada pel Ple del Parlament el 21 de juliol de 2021.
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b) Iniciar els treballs per a crear un mecanisme extern d’avaluació, control i re-
timent de comptes de les actuacions policials, amb la garantia d’un escrutini inde-
pendent i imparcial. Aquests treballs s’han d’adequar a les conclusions de l’informe 
final que elabori la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial.

c) Incorporar, en el nou marc legislatiu del sistema de seguretat pública de Ca-
talunya que està elaborant el Govern, mecanismes per a garantir més transparència 
i retiment de comptes del conjunt d’actuacions policials, que han de donar, alhora, 
més seguretat i protecció als funcionaris policials en l’exercici legítim de llurs fun-
cions.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2022
La secretària de la Comissió, Irene Negre i Estorach; el president de la Comis-

sió, Chakir el Homrani Lesfar
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el reconeixement i l’impuls de l’habitatge 
cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya
250-00458/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP VOX (reg. 35352; 36034).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció primària de la salut a Sant Joan 
de Vilatorrada
250-00459/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35353; 35951; 36035).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les aules prefabricades 
dels centres educatius
250-00460/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35354; 35952; 36036).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’exempció del pagament dels peatges 
de les autopistes a les persones amb discapacitat
250-00461/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35355; 35953; 36037).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la protecció dels animals utilitzats 
amb finalitats científiques
250-00462/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35356; 35956; 36038).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Hospital de Sant Celoni
250-00463/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35357; 35954; 36039).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol que inclogui 
la perspectiva d’infància en tot desplegament normatiu
250-00464/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35358; 35955; 36040).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió, en la programació 
de la Comissió de Commemoracions per al 2023, de la celebració 
del 150è aniversari de la proclamació de la Primera República
250-00466/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35359; 35957; 36041).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la construcció, fent ús de treballs 
forçats, d’un tram de l’actual carretera C-1311
250-00467/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35360; 35958; 36042).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’itinerari de memòria del front 
de la Posa
250-00468/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35361; 35959; 36043).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació amb més efectius policials 
de l’àrea bàsica policial Alt Empordà - Figueres i l’àrea bàsica policial 
Alt Empordà - Roses
250-00469/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35362; 35960; 36044).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a serveis d’habitatges 
per a persones amb malaltia mental
250-00470/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35363; 35961; 36045).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’equip d’atenció primària Igualada Urbà
250-00471/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35364; 35962; 36046).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assistència sanitària al Centre 
Penitenciari de Dones de Barcelona
250-00472/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35365; 35963; 36047).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE 
per als alumnes de la família professional d’electricitat dels cicles 
formatius de grau mitjà i superior
250-00473/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35366; 35964; 36048).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés gratuït a les normes UNE 
per als alumnes i docents dels centres de formació ocupacional
250-00474/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35367; 35965; 36049).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la facilitació del reagrupament familiar 
dels afganesos residents a Catalunya
250-00475/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35368; 35966; 36050).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a assegurar l’assignació 
de la fabricació de motors elèctrics a la planta de Seat del Prat 
del Llobregat
250-00476/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35369; 35967).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la manca de neutralitat ideològica 
i solvència acadèmica de l’esborrany del decret d’ordenació 
dels ensenyaments d’educació bàsica preparat pel Departament 
d’Educació i lliurat al Govern
250-00477/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35370; 35968).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la presència 
i les competències del Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia 
Civil a Catalunya
250-00478/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35371; 35969).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de l’Acord de Govern 
GOV/1/2022, sobre la defensa del català, de les escoles 
i de la cohesió social
250-00479/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35372; 35970).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures de protecció de menors 
i de víctimes de matrimonis forçats
250-00480/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35373; 35971).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el trasllat de les sales de venipunció 
per a drogodependents situades en zones en contacte amb espais 
dedicats a infants o adolescents
250-00481/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 35374; 35972).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura 
del Bé Cultural d’Interès Local que estableix la Llei 9/1993, 
del patrimoni cultural català
250-00482/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35375; 35973; 36051).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el debat dels horaris escolars i l’opció 
per a les famílies de demanar la jornada continuada
250-00483/13

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP VOX (reg. 35376; 35974; 36052).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 09.03.2022 al 10.03.2022).
Finiment del termini: 11.03.2022; 10:30 h.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2021, sobre 
la contractació administrativa derivada de la pandèmia de covid, 
corresponent a l’exercici del 2020
256-00016/13

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36960).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.03.2022 al 14.03.2022).
Finiment del termini: 15.03.2022; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’un nou finançament just
302-00103/13

PRESENTACIÓ: GP ECP

Reg. 36625; 37530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la necessitat d’un nou finançament just (tram. 300-00118/13).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat i urgència d’impulsar un can-

vi del Model de Finançament de la Generalitat.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que cal més sobirania fiscal i més sufi-

ciència econòmica.
3. El Parlament de Catalunya manifesta que cal construir una proposta d’Hisen-

da Pròpia i Solidària, que doni autonomia fiscal a Catalunya i es suporti en el prin-
cipi de fraternitat amb la resta de pobles i la ciutadania de l’Estat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Que el Govern plantegi el canvi de model de finançament a la Mesa de Diàleg.
5. Donar suport a la creació d’una Comissió d’Estudi al Parlament per a un nou 

Finançament de Catalunya on poder treballar conjuntament la diversitat política que 
ens representa.

6. Coordinar les propostes de treball de la Comissió d’Estudi amb País Valencià 
i les Illes Balears.

7. Plantejar com a base del nou model que acabi amb la competència deslleial i 
amb els paradisos fiscals dins del nostre país.

8. Garantir el principi d’ordinalitat i, per tant, clarificar el sistema d’anivella-
ment i revisar la existència d’altres fons per evitar que es produeixin distorsions i 
greuges, per tal de garantir que els territoris que més aporten quedin per darrera en 
recursos disponibles per habitant d’altres territoris, després d’aplicar-se el sistema 
d’anivellament.

9. Desenvolupar plenament l’Agència Tributària de Catalunya tot garantint els 
mecanismes de coordinació i col·laboració perquè puguin funcionar en un model de 
finestreta única.

10. Assegurar el principi de lleialtat institucional en el marc del nou model per 
l’exercici legítim de les nostres competències, mitjançant l’establiment de mesures 
i indicadors adients.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2022
David Cid Colomer, portaveu; Joan Carles Gallego i Herrera, diputat, GP ECP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estat 
de l’educació
302-00104/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36629 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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

amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’estat de l’educació (tram. 
300-00121/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1) Reprova la manera com s’ha conduït el conseller Josep Gonzàlez en l’esta-

bliment del nou calendari escolar per al curs 2022-2023, que s’ha caracteritzat per 
la imposició i l’absoluta manca de diàleg amb els diferents sectors de la comunitat 
educativa.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
2) Reconsiderar la seva determinació d’eliminar les qualificacions trimestrals per 

als alumnes d’educació primària i ESO, una mesura que, si finalment s’aplica, pot 
tenir efectes perjudicials per a l’assoliment pels infants del necessari sentit del deure 
i la cultura de l’esforç.

3) Restablir una comunicació fluïda entre els centres docents i les unitats admi-
nistratives del Departament d’Educació, que s’ha vist molt malmesa durant la pan-
dèmia i ha obligat els responsables dels centres a haver d’assumir per si mateixos 
decisions que haurien hagut de correspondre als serveis territorials i centrals del 
Departament.

4) Dissenyar, d’una vegada per totes, un pla per eliminar la totalitat dels més de 
mil barracons existents per tot Catalunya, des de la convicció que no són cap plaga 
bíblica, sinó que és a les mans del Departament programar i executar-ne la retirada 
en el termini d’un màxim de dos anys.

5) Agilitar l’edificació de nous centres escolars, assumint els costos de construc-
ció i posada en funcionament que li corresponguin al Departament d’acord amb les 
seves competències, i abandonant la mala pràctica d’endossar-los totalment o par-
cialment a l’Ajuntament del municipi on es construeixen traient profit de les com-
prensibles ànsies de la comunitat educativa local de veure dignificat el seu parc 
d’edificis educatius.

6) Treballar perquè els ajuntaments dels municipis on calgui edificar nous cen-
tres escolars cedeixin els solars adients per a fer-ho possible, tot vetllant perquè no 
apareguin demores que ajornin innecessàriament els projectes.

7) Fer públics i transparents els criteris i les dades que empra per elaborar el 
Mapa Escolar.

8) Instaurar, als efectes de la preinscripció, una zona escolar municipal única que 
permeti als pares i mares triar l’escola que considerin més convenient d’entre totes 
les existents al seu municipi de residència, com la manera més útil tant d’incremen-
tar la llibertat de les famílies per escollir l’educació que volen per als fills i filles, 
com d’eliminar l’excessiva concentració de certs perfils d’alumnes en determinades 
escoles.

El Parlament de Catalunya: 
9) Defensa el dret, en el marc d’un model equilibrat de conjunció lingüística, de 

tots els ciutadans de Catalunya a escolaritzar-se en la seva llengua materna d’entre 
les oficials a la nostra comunitat, especialment a l’etapa infantil i primària, quan 
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l’ensenyament en llengua materna resulta determinant per al bon desenvolupament 
i el rendiment escolar de l’infant.

10) Insta el Govern de la Generalitat a aplicar sense més dilacions la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa en un 25% el mínim d’hores lec-
tives en castellà per a tots els cursos d’educació infantil, primària i secundària.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2022
Ignacio Martín Blanco, portaveu GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació 
el sector agrícola i ramader
302-00105/13

PRESENTACIÓ: GP VOX

Reg. 36630 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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

Antonio Ramón López Gómez, diputado del Grup Parlamentari de VOX en Catalu-
ña, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Reglamento del Parlamento, 
presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre la si-
tuació del sector agrícola i ramader (tram. 300-00116/13).

Moción
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Implementar las medidas legislativas, regulatorias, económicas y fiscales ne-

cesarias para evitar que las empresas del sector primario vendan sus productos por 
debajo del coste de producción.

2. Reforzar las infraestructuras de transporte en la Cataluña rural abandonada 
por los sucesivos gobiernos para garantizar la rápida conexión de cualquier núcleo 
rural con servicios públicos básicos como centros sanitarios o educativos.

3. Impulsar un plan específico para fomentar el relevo generacional en la direc-
ción y gestión de pequeñas empresas agrícolas y ganaderas.

4. Eliminar la sobreproducción legislativa y la sobrerregulación del sector pri-
mario. Reducir los procesos administrativos y burocráticos durante la creación y 
mantenimiento de proyectos e iniciativas empresariales.

5. Adoptar las medidas oportunas para modernizar y finalizar las obras pendien-
tes de todos aquellos canales de regadío de la región, especialmente el Canal Sega-
rra-Garrigues.

6. Estudiar los efectos perniciosos de la nueva Política Agraria Común en Cata-
luña e impulsar acciones dirigidas a minimizar su impacto sobre nuestras empresas 
agroalimentarias.

7. Instar al Gobierno de España a: 
a) Promover a nivel europeo las medidas necesarias para reforzar los controles 

fronterizos para todos los productos de terceros países que lleguen a nuestro merca-
do. Vigilar de manera rigurosa el etiquetado para prevenir el fraude y así proteger 
tanto a nuestras empresas y trabajadores como a nuestros consumidores, habituales 
víctimas de información errónea y del uso de pesticidas o productos fitosanitarios 
que llevan años prohibidos en Europa.

b) Exigir el cumplimiento de la ley vigente respecto a los productos extranjeros 
cumpliendo estrictamente las cuotas de importación. Promover a nivel europeo que 
los productos extranjeros estén sometidos a las mismas regulaciones y normativas 
que han de cumplir las empresas y productos españoles.



BOPC 252
4 de març de 2022

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 18

c) Frenar la estigmatización de alimentos que únicamente responde a motivos 
ideológicos. España debe defender a sus productores, motor económico de munici-
pios y provincias, frente a las agendas globalistas y la competencia desleal.

d) Apoyar a la industria agroalimentaria nacional y a la producción de las pe-
queñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar, para hacer posible 
el equilibrio entre la producción tradicional y la incorporación de mejoras tecnoló-
gicas.

e) Disponer de una política agraria, ganadera y pesquera nacional compatible 
con las políticas comunes de la Unión Europea. España no puede quedar exclusiva-
mente sometida a intereses de terceros países o a los prejuicios ideológicos de los 
lobbies de Bruselas.

Palacio del Parlamento, 28 de febrero de 2022
Joan Garriga Doménech, portavoz; Antonio Gallego Burgos, portavoz adjunto; 

Antonio Ramón López Gómez, diputado, GP VOX

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’exclusió 
financera
302-00106/13

PRESENTACIÓ: GP JXCAT

Reg. 36632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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

nya, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta 
la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’exclusió financera 
(tram. 300-00122/13).

Moció
En un context financer i tecnològic, en el qual l’accés als serveis bancaris s’es-

tà convertint en indispensable i bàsic, el Parlament de Catalunya constata l’acusada 
desertització bancària provocada pel tancament d’oficines bancàries i caixers auto-
màtics.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Treballar propostes que permetin revertir la situació i garantir la inclusió fi-

nancera de la ciutadania per garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un 
servei de caixer automàtic de proximitat, amb independència del municipi de resi-
dència.

2. Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de promoure mesures legislatives 
per a garantir el manteniment de la prestació de serveis bancaris de qualitat.

El Parlament de Catalunya es compromet a: 
3. Recolzar les mesures proposades pel Govern de la Generalitat destinades a 

garantir l’accés als serveis bancaris bàsics a través d’un servei de caixer automàtic 
de proximitat, amb independència del municipi de residència.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2022
Mònica Sales de la Cruz, portaveu GP JxCat
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió 
de les alternatives habitacionals per a les famílies desnonades
302-00107/13

PRESENTACIÓ: GP CUP-NCG

Reg. 36633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, 
d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la gestió de les alter-
natives habitacionals per a les famílies desnonades (tram. 300-00117/13).

Moció
El Parlament de Catalunya considera imprescindible un abordatge integral i 

urgent de l’acompanyament a les famílies vulnerabilitzades que es troben en si-
tuació de pèrdua d’habitatge imminent. I és per això que insta al govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Derogar el Protocol d’actuació d’execució de les diligències de llançament al 
Partit judicial de Barcelona, signat l’any 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 
dels Tribunals de Barcelona i al qual estan adscrits diversos Ajuntaments de Catalu-
nya. I redactar en el termini màxim de 6 mesos un nou protocol enfocat a la dotació 
de recursos preventius de les situacions de risc de pèrdua d’habitatge i que permeti a 
les treballadores socials acompanyar i assistir a les famílies en tot el procés, inclòs 
el propi llançament d’acord amb les seves funcions i el seu Codi deontològic.

2. Reformular, en el termini de 3 mesos, els requisits d’accés a les Meses d’Emer-
gència recollits a l’article 6 de la Resolució TES/987/2019, de 15 d’abril, per garantir 
que hi tingui accés tota la població catalana que estigui en risc de pèrdua d’habitatge 
sense discriminació de cap tipus: situació administrativa, tipologia de residència a 
l’immoble, nivell adquisitiu, sexe, gènere, ètnia, creença religiosa o qualsevol altre 
tipus de característica influent en l’accés a l’habitatge digne i en consonància amb 
la Llei 19/2020, d’igualtat de tracte i no discriminació, aprovada per aquest mateix 
Parlament.

3. Unificar, en el termini de 3 mesos, el protocol per a la gestió d’alternativa ha-
bitacional per garantir que la cartera de recursos accessibles per l’alternativa habi-
tacional és comuna a tot el territori, permetent a les treballadores socials, coneixe-
dores de les necessitats de la família, gestionar la modalitat més adequada en cada 
cas i fer les comprovacions necessàries per garantir la salubritat i bones condicions 
de l’allotjament abans d’assignar-lo.

4. Elaborar, en el termini d’un mes, el Protocol per a la infància afectada per 
desnonaments tenint en compte les recomanacions dels propis Serveis Socials i al-
tres entitats amb expertesa en infància. Aquest protocol ha de recollir amb claredat 
la imperiosa necessitat d’allotjar les famílies amb infants en habitatges, donat l’ele-
vat perill al que s’exposa als infants que s’allotgen en pensions.

5. Unificar, en el termini d’un mes, la directriu d’instruccions per emetre l’infor-
me de vulnerabilitat per garantir que tots els centres de serveis socials i les treballa-
dores que presten els serveis no tinguin dubtes que l’informe de vulnerabilitat es pot 
emetre en qualsevol moment sense condicionants.
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6. Emetre, en el termini d’un mes, una directiva clara que recomani mantenir un 
espai de diàleg fluid amb els sindicats d’habitatge per garantir la coordinació i entesa 
entre totes les agents que acompanyen a les famílies en risc de desnonament.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2022
Basha Changue Canalejo, diputada; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu, GP 

CUP-NCG

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la fauna 
salvatge i la seva incidència en el món agrari
302-00108/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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 
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel-
lació al Govern sobre la fauna salvatge i la seva incidència en el món agrari (tram. 
300-00119/13).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar i implementar, en el termini màxim de tres mesos, un Pla de preven-

ció de riscos i danys de la fauna salvatge a Catalunya, que incorpori la diagnosi, les 
accions temporalitzades i els recursos necessaris per portar-les a terme pel control 
de les espècies cinegètiques.

2. Desplegar immediatament el Grup Especial de Gestió Cinegètica i Captura 
d’Animals, del cos d’Agents Rurals que va ser creat el 2015, però que encara no s’ha 
desplegat.

3. Elaborar un projecte de llei de caça, pel seu debat i aprovació, que substitueixi 
la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, i que incorpori mecanismes per fer segur l’ús de 
l’entorn natural per aquelles persones que practiquen l’activitat cinegètica i aquelles 
que practiquen altres activitats.

4. Elaborar i aprovar, en el termini d’un mes, protocols de seguretat obligatoris, 
consensuats amb els sectors afectats, per les batudes de caça que es portin a terme per 
preveure mesures per garantir la seguretat de les activitats que es duen a terme en els 
espais naturals.

5. Aplicar l’emergència cinegètica a les zones que superin els llindars de pobla-
ció establerts a la resolució de vedes per acordar l’execució subsidiària de mesures 
excepcionals de gestió cinegètica, en els casos en els que no ho faci el titular cine-
gètic, per reduir la densitat de població per sota dels llindars.

6. Col·laborar amb les societats de caçadors, per tal de crear més punts logístics 
en els que puguin portar les peces de caça que després són recollides per les empre-
ses que en fan la comercialització. Amb això es facilita l’aprofitament de la cran de 
caça i per tant es lluita contra el seu malbaratament.

7. Reprendre el programa de subministrament del fàrmac antiparasitari pels agri-
cultors i ramaders de les Terres de l’Ebre que es veuen afectats pel brot de sarna de 
la cabra hispànica dels Ports.
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8. Revisar el sistema d’indemnització per danys a les explotacions agràries per 
tal que aquests danys siguin totalment indemnitzats i amb un sistema àgil de peri-
tatge i de pagament.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre actuacions 
del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos 
de la Generalitat
302-00109/13

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 36635 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre actuacions 
del Departament d’Economia i Hisenda amb relació als pressupostos de la Genera-
litat (tram. 300-00120/13).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que el Govern de la Generalitat no ha complert en la seva totalitat els 

acords adoptats en la Moció 14/XIV del Parlament de Catalunya, sobre la tasca de 
servei públic dels mitjans de comunicació i la gestió de la publicitat institucional en 
aquests mitjans, aprovada el 22 de juliol de 2021.

2. Insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini d’un mes, davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda, les dades detallades del destí de les transferències 
del Govern d’Espanya per fons Covid-19, per departament, mes i objectiu.

3. Insta el Govern de la Generalitat a presentar, en el termini de dos mesos, da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda, la liquidació definitiva dels pressupostos 
de la Generalitat del 2021.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2022
Alícia Romero Llano, portaveu GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el garantiment 
dels drets fonamentals en les mobilitzacions
302-00110/13

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 36636, 36664, 36666  / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.03.2022

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 del Reglament del Parlament, presenta la 
següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el garantiment dels 
drets fonamentals en les mobilitzacions (tram. 300-00124/13).
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Moció
El Parlament de Catalunya
1. Es reafirma amb el compromís de garantir de forma plena i efectiva, i fer pre-

valdre els drets humans i els drets fonamentals de tota la població, en especial, els 
drets de reunió, de manifestació pública i pacífica, el dret a la llibertat d’expressió i 
el dret d’informació en l’exercici professional d’aquests.

2. Es ratifica en la jurisprudència que emana del Tribunal Europeu de Drets Hu-
mans i altres òrgans jurisdiccionals en què l’exercici lliure dels drets fonamentals 
no pot ser mai considerat un delicte, ni tampoc que les conductes pacífiques siguin 
sancionables.

3. Constata els reiterats incompliments i omissions de les recomanacions i alertes 
realitzats per part de les institucions europees i internacionals al govern de l’Estat 
espanyol respecte l’aplicació de la Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Segure-
tat Ciutadana.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Aplicar de manera efectiva els canvis de criteris jurídics anunciats pel Depar-

tament d’Interior, de la que emana la seva potestat sancionadora, respecte a les per-
sones que participen en les mobilitzacions socials pacífiques, els activistes antides-
nonament i els periodistes, i fer prevaldre l’exercici dels drets fonamentals.

5. Monitoritzar i assegurar que l’aplicació d’aquests canvis de criteris jurídics es 
realitza sota els principis de claredat, previsió i no arbitrarietat.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern 
de l’Estat espanyol a: 

6. Vetllar perquè la tramitació parlamentària de la modificació de la Llei Orgà-
nica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana culmini ràpidament en una nova 
legislació més garantista que incorpori les mesures necessàries per prohibir el perfil 
racial en les polítiques de seguretat, així com els controls d’identitats basats en per-
fils ètnico-racials.

7. Comprometre’s a complir amb els estàndards internacionals mínims de res-
pecte dels Drets Fonamentals a nivell internacional i europeu, tal i com recull la 
Carta del Consell d’Europa enviada al Congrés dels Diputats el febrer de 2022.

8. Complir amb les recomanacions sorgides de l’Examen Periòdic Universal i 
altres organismes de les Nacions Unides respecte la Llei Mordassa, i la preocupació 
que representen els límits que representa la llei, com per exemple, les identificacions 
i registres corporals en llocs públics, les polítiques i sancions als organitzadors de 
manifestacions espontànies, i les sancions greus administratives previstes a la Llei 
Orgànica 4/2015.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2022
Marta Vilalta i Torres, portaveu GP ERC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Ecosistemes 
Forestals i Gestió del Medi davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre la planificació de la prevenció d’incendis forestals
356-00468/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, 
DSPC-C 216.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Empreses 
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre les actuacions de suport al sector lacti
356-00469/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, 
DSPC-C 216.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el pla d’ús sostenible 
dels fitosanitaris a l’agricultura
356-00470/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, 
DSPC-C 216.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Agricultura 
i Ramaderia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi sobre el Pla de biogàs
356-00471/13

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural, en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, 
DSPC-C 216.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
veïnal contra la instal·lació d’una macrogranja al Canós davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
perquè informi sobre les raons de la seva oposició a la instal·lació 
d’una macrogranja de porcs al Canós, en el municipi dels Plans de Sió
356-00519/13

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-NCG (reg. 35169).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 01.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Empresarial de Fruita de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre 
la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00528/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 35764).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 01.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització 
de Veïns de Pardinyes davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi sobre la construcció 
de l’alberg de temporers a Lleida
356-00529/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 35765).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 01.03.2022.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
en Defensa de la Residència de Pardinyes davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00530/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 35766).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 01.03.2022.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
Agrària de Joves Agricultors davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi 
sobre la construcció de l’alberg de temporers a Lleida
356-00531/13

SOL·LICITUD

Presentació: Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb un altre diputat del GP PSC-
Units (reg. 35767).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimen-
tació i Món Rural, 01.03.2022.

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

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya
353-00294/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 28.02.2022.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors de l’àmbit d’universitats i recerca amb relació 
al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00295/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 28.02.2022.

Compareixença en ponència d’Enric Banda, president del Consell 
Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb relació al Projecte 
de llei de la ciència de Catalunya
353-00300/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 28.02.2022.
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Compareixença en ponència de Rolf Tarrach Siegel, expresident del 
Consell Superior d’Investigacions Científiques i de l’Associació Europea 
d’Universitats i membre del Consell Assessor de la Fundació Princesa 
de Girona, amb relació al Projecte de llei de la ciència de Catalunya
353-00302/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de la ciència de 
Catalunya», el 28.02.2022.

Compareixença d’una representació de l’associació Agrupació 
de Defensa Sanitària Bovicat davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre 
la seva activitat i sobre la situació actual del sector
357-00082/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

Compareixença del president de la Comunitat General de Regants 
dels Canals d’Urgell davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la situació 
dels canals de reg de l’Urgell
357-00083/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00262/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
01.03.2022.

Compareixença d’una representació del Consell Nacional LGBTI 
de Catalunya davant el Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia
357-00263/13

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió del Grup de Treball sobre l’LGBTI-fòbia, el 
01.03.2022.
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Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió d’Estudi 
sobre el Model Policial per a informar sobre els diversos models 
policials i les funcions i l’organització que ha de tenir la policia 
del segle XXI
357-00275/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de la directora general d’Administració de Seguretat 
davant la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar 
sobre els diversos models policials i les funcions i l’organització 
que ha de tenir la policia del segle XXI
357-00276/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra davant 
la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre 
els diversos models policials i les funcions i l’organització que ha 
de tenir la policia del segle XXI
357-00277/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença d’Alba Alfageme Casanova, assessora en polítiques 
de seguretat i perspectiva de gènere, davant la Comissió 
d’Estudi sobre el Model Policial per a informar sobre l’avaluació 
de les tasques de proximitat, prevenció i mediació de la Policia 
de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
357-00278/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial en la sessió 2, tinguda el 
26.11.2021, DSPC-C 146.
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Compareixença de la directora general d’Ecosistemes Forestals 
i Gestió del Medi davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la planificació 
de la prevenció d’incendis forestals
357-00279/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

Compareixença del director general d’Empreses Agroalimentàries, 
Qualitat i Gastronomia davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre les actuacions 
de suport al sector lacti
357-00280/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

Compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural per a informar sobre el pla per a aconseguir un ús sostenible 
dels productes fitosanitaris a l’agricultura
357-00281/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.

Compareixença del director general d’Agricultura i Ramaderia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
per a informar sobre el Pla de biogàs
357-00282/13

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural 
en la sessió 8, tinguda el 01.03.2022, DSPC-C 216.
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